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ABSTRAK 

KOMUNIKASI VERBAL DAN NON VERBAL DALAM PROSES TAHFIDZ 

AL-QUR’AN 

(study pada santri Pon-pes Madinatul Ilmi Kec.Pagelaran Kab.Pringsewu) 

Oleh : 

NisawatunUlmi 

NPM: 1341010074 

 

Komunikasi merupakan sifat alamiah bagi manusia untuk saling berinteraksi,  

komunikasi menjadi hal terpenting dalam keberlangsungan aktifitas seseorang, seperti 

dalam pendidikan melibatkan guru, murid, kepala sekolah dan lainnya untuk 

berinteraksi. Komunikasi pun berlangsung pada pendidikan berbasis Qur’ani seperti 

Tahfidz Al-Qur’an. Pon-pes Madinatul Ilmi merupakan salah satu yayasan yang 

menaungi bidang tahfidz Al-Qur’an, berupaya menjadi wadah perkembangan bagi 

masyarakat dalam bidang keagamaan, dan mensyiarkan agama islam dengan amar 

ma’ruf nahi mungkar. Demi terwujudnya Visi Pon-pes Madinatul Ilmi yaitu 

“melahirkan generasi yang berkualitas, berilmu amaliyah, berilmu ilmiyah dan 

berakhlakul karimah”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 

komunikasi verbal dan non verbal dalam proses tahfidz Al-Qur’an pada santri Pon-

pes Madinatul Ilmi serta faktor penghambat dan pendukungnya. 

Untuk memperoleh jawaban, penelitian ini menggunakan metode kualitatif 

dan bersifat deskriptif anilisis yaitu mengelompokkan data sesuai dengan katagorinya 

serta menguraikan seluruh konsep yang berkaitan dengan pembahasan penelitian. 

Jumlah populasi yaitu 150 orang. Untuk memudahkan penelitian, penulis 

menggunakan sampel sebagai objek penelitian dengan menggunakan metode non 

random sampling, sehingga menghasilkan sampel sebagai 10 orang untuk diteliti. 

Adapun alat pengumpul data berupa wawancara, observasi, serta hasil dokumentasi 

yang diperoleh, barulah di analisis oleh penulis sehingga memunculkan gambaran 

tentang komunikasi verbal dan non verbal dalam proses tahfidz Al-Qur’an pada santri 

Pon-pes Madinatul Ilmi. 

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan bahwa, pada yayasan Pon-pes 

Madinatul Ilmi telah menggunakan komunikasi verbal dan non verbal dalam proses 

kegiatan tahfidz Al-Qur’an. Komunikasi verbal yang digunakan berupa bahasa lisan, 

yang merupakan ucapan (kata-kata) dalam proses pembelajaran dan didalamnya 

terdapat interaksi antara komunikator dan komunikan, sehingga memberikan respon 

berupa pertanyaan. Sedangkan pada komunikasi non verbal berupa pesan kinesik 

(gerak tubuh), yang merupakan gerakan tangan untuk mengisyaratkan suatu pesan, 



 
 

dan pesan artifaktual, yang merupakan isyarat menunjukkan identitas diri serta rasa, 

didalam kedua pesan tersebut mendapatkan respon dari komunikan, sehingga terjadi 

interaksi dan respon positif. Adapun beberapa faktor penghambat dari komunikasi 

verbal dan non verbal dalam proses tahfidz Al-Qur’an, yaitu gangguan semantik, 

gangguan biologis dan gangguan sosial. Dan faktor pendukung dalam hal tersebut 

berupa pemberian motivasi, seperti beasiswa santri serta pemberian penghargaan 

(reward). 

Berdasarkan data-data yang diperoleh dan dianalisis penulis, penelitian ini 

menghasilkan kesimpulan bahwa proses komunikasi verbal dan non verbal dalam 

kegiatan tahfidz Al-Qur’an yang berupa bahasa lisan, pesan kinesik maupun pesan 

artifaktual belum berjalan dengan baik, karena beberapa hambatan dari pihak 

komunikator, komunikan, sarana prasarana maupun lingkungan yang menjadi 

penyebab kurang efektifnya program tersebut.  

 

Kata kunci : Komunikasi Verbal dan Non Verbal, Tahfidz Al-Qur’an. 







MOTTO 

 

 َوَلَقْد َيَّسْرَنا الُقْراَن ِللِّذْكِر َفَهْل ِمْن ُمَدِكر

“Sesungguhnya kami telah memberikan kemudahan Al-Qur’an ini untuk diingat, 

apakah kamu akan senantiasa mengingatnya.” 

(Q.S. Al-Qomar:17) 

 

 

 َفُقوَل َلُه َقْوًلا َلِّيًنا َلَعَّلُه اَيَتَذَّكُر َأْو َيْخَشىٰ

“Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, 

mudah-mudahan ia ingat atau takut." 

 (Q.S. Thaha: 44)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

vi 
 

 

HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

Karya sederhana ini kupersembahkan kepada : 

1. Kedua Orang tua yang amat kucinta dan kusayangi, Ayahanda Suhar Sholeh, 

Ibunda Muslimah 

2. Adikku tersayang Ananda Muthia Nur Aulia 

3. Keluarga baruku Komunitas Kampoeng Nasyid Tanjung Karang Bandar 

Lampung 

4. Seseorang yang masih berada dalam rahasia-Nya, yang senantiasa kusemogakan 

disetiap sujud dan do’aku 

5. Almamater tercinta Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan 

Lampung 



 
 
 

vii 
 

 

RIWAYAT HIDUP 

 

Penulis bernama Nisawatun Ulmi. Merupakan putri pertama dari dua 

bersaudara pasangan Bapak Suhar Sholeh dan Ibu Muslimah yang lahir di Bumi 

Depasena Jaya, Kecamatan Rawa Jitu Timur Kabupaten Tulang Bawang pada tanggal 

29 Desember 1994. 

 Pada tahap awal pendidikannya, penulis menempuh pendidikan di Taman 

Kanak-kanak Depasena Jaya,  pada tahun 2001, kemudian melanjutkan pada 

pendidikan dasar di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 01 Bumi Depasena Jaya, Rawa Jitu 

Timur dan lulus pada tahun 2007, lalu melanjutkan pada tingkat pendidikan 

menengah Madrasah Tsanawiyah (MTs) Tri Bhakti At-taqwa Rama Puja, Seputih 

Raman dan lulus pada tahun 2010, kemudian penulis melanjutkan pendidikan 

menengah atas di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Pringsewu, Kabupaten Pringsewu 

hingga tahun 2013, lalu penulis melanjutkan pendidikan pada program SI UIN Raden 

Intan Lampung jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Pada Fakultas Dakwah dan 

Ilmu Komunikasi. 

 Selama masa belajar, penulis aktif di berbagai kegiatan intra dan 

ekstrakulikuler yang ada disekolah, seperti kegiatan OSIS, English Club, dan 

Tilawah. Penulis aktif dalam mengikuti ajang perlombaan antar sekolah pada tingkat 

kabupaten maupun provinsi, penulis pernah menjadi Juara ke I cabang Tilawatil 

Qur’an tingkat pelajar se-Kabupaten Pringsewu, Juara III Kaligrafi tingkat pelajar se-

Provinsi Lampung, Juara III Fahmil Qur’an dari Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) 



 
 
 

viii 
 

 

tingkat Kabupaten Pringsewu. Setelah masuk kuliah, penulis mengikuti kegiatan di 

kampus UIN Raden Intan Lampung, seperti UKM Pencak Silat, UKM-f Rumah Film 

KPI, dll dan bergabung dengan komunitas Kampoeng Nasyid pada tahun 2015 

setelah menjadi juara ke II pada Ajang Nasyid Got Talent yang diselenggarakan oleh 

Kampoeng Nasyid. Prestasi yang telah diraih yaitu menjadi Juara II Nasyid Got 

Talent 2015 tingkat Provinsi Lampung, Juara I Lomba Nasyid HMJ Pendidikan 

Agama Islam tahun 2015 di UIN Raden Intan Lampung, Juara III Lomba Nasyid 

FLASH Lampung 2017 di Mall Boemi Kedaton, serta beberapa kali menjadi pengisi 

acara dalam Program Acara Syiar Syair TVRI Lampung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

ix 
 

 

KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Syukur Alhamdulillah, penulis haturkan kehadirat Allah SWT  atas Rahmat dan 

Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang 

berjudul “KOMUNIKASI VERBAL DAN NON VERBAL DALAM PROSES 

TAHFIDZ AL-QUR’AN”. 

Skripsi ini disusun guna memenuhi dan melengkapi salah satu syarat 

memperoleh gelar Sarjana Sosial Islam pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi 

UIN Raden Intan Lampung. 

 Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari perhatian serta bantuan dari 

beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. Khomsahrial Romli, M.Si selaku Dekan Fakultas Dakwah dan 

Ilmu Komunikasi 

2. Bapak Dr. Bambang Budiwiranto, M.Ag(As)Ph.D Ketua Jurusan Komunikasi 

dan Penyiaran Islam, yang telah memberikan arahan selama masa study di UIN 

Raden Intan Lampung 

3. Ibunda Yunidar Cut Mutia Yanti, M.Sos.I, selaku Sekretaris Jurusam 

Komunikasi dan Penyiaran Islam, beserta dosen-dosen Fakultas Dakwah dan 

Ilmu Komunikasi. 



 
 
 

x 
 

 

4. Bapak Prof. Dr. H.M.Nasor, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik I dan 

Ibu Sri Ilham Nasution, S.Sos, M.Sos selaku Dosen Pembimbing Akademik II 

yang telah sabar memberikan bimbingan, saran dan masukan dalam penyusunan 

karya ilmiah ini  

5. Kyai H. Muhammad Nur Aziz selaku Pimpinan Pon-pes Madinatul Ilmi, yang 

telah memberikan doa dan dukungan dalam penyusunan karya ilmiah ini. 

6. Rekan-rekan seperjuanganku Komunikasi dan Penyiaran Islam angkatan 2013, 

Kelompok KKN 169 Panutan, dan teman-teman kosan Taman Prasanti 2 yaitu 

Titik Rahayu, Ulfah HS, Ulfa, Arni, Ruli, dan Sylvia yang senantiasa 

memberikan semangat dalam menyelesaikan karya ilmiah ini. 

Semoga Allah membalas perbuatan baik dan segala bantuan dengan pahala 

yang besar bagi mereka. Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna. Oleh 

karenanya, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun sehingga dapat 

membuat skripsi lebih baik selanjutnya.  

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Bandar Lampung, Agustus 2017 

 

NISAWATUN ULMI 

 



 
 
 

xi 
 

 

DAFTAR ISI 

 

HALAMAN JUDUL ..................................................................................................  i 

ABSTRAK ..................................................................................................................  ii 

HALAMAN PERSETUJUAN  .................................................................................  iii 

HALAMAN PENGESAHAN ....................................................................................  iv 

MOTTO ......................................................................................................................  v 

HALAMAN PERSEMBAHAN ................................................................................  vi 

RIWAYAT HIDUP ....................................................................................................  vii 

KATA PENGANTAR ................................................................................................  ix 

DAFTAR ISI ...............................................................................................................  xi 

DAFTAR TABEL ......................................................................................................  xiv 

DAFTAR DIAGRAM ................................................................................................  xv 

DAFTAR GAMBAR ..................................................................................................  xvi 

DAFTAR LAMPIRAN ..............................................................................................  xvii 

 

BAB I PENDAHULUAN ......................................................................................  1 

A. Penegasan Judul .................................................................................  1  

B. Alasan Memilih Judul ........................................................................  5 

C. Latar Belakang Masalah.....................................................................  5 

D. Rumusan Masalah ..............................................................................  11 

E. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian .........................................  12 

F. Metode Penelitian ..............................................................................  12 

G. Kajian Pustaka ...................................................................................  19 

H. Analisis Data ......................................................................................  23 

 

 



 
 
 

xii 
 

 

BAB II  KOMUNIKASI VERBAL DAN NON VERBAL DALAM PROSES 

TAHFIDZ ...................................................................................................  24 

A. Pengertian Komunikasi ......................................................................  24 

B. Komunikasi Verbal dan Non Verbal ..................................................  26 

1. Komunikasi Verbal ...................................................................  26 

a. Pengertian Komunikasi Verbal ...........................................  26 

b. Klasifikasi Komunikasi Verbal ..........................................  28 

c. Teori Komunikasi Verbal ...................................................  29 

d. Perbedaan Komunikasi Verbal dan Non Verbal.................  30 

2. Komunikasi Non Verbal ...........................................................  31 

a. Pengertian Komunikasi Non Verbal ...................................  31 

b. Klasifikasi Komunikasi Non Verbal...................................  32 

c. Teori KomunikasiNon Verbal ............................................  37 

d. Batasan-batasan Komunikasi Non Verbal ..........................  38 

3. Tahfidz Al-Qur’an ....................................................................  39 

a. Pengertian Tahfidz ..............................................................  39 

b. Kiat-kiat menghafal Al-Quran ............................................  42 

c. Keutamaan Menghafal Al-Quran .......................................  45 

d. Tujuan Menghafal Al-Qur’an .............................................  46 

C. Faktor Penghambat Komunikasi Verbal Dan Non Verbal Pada 

Proses Tahfidz ...................................................................................  46 

 

BAB III PON-PES MADINATUL DAN KOMUNIKASI VERBAL DAN NON 

VERBAL DALAM PROSES TAHFIDZ AL-QUR’AN .........................  48  

A. Gambaran Umum Pon-pes Madinatul Ilmi ........................................  48  

1. Sejarah berdirinya Pon-pes Madinatul Ilmi ..............................  48  

2. Visi, Misi, Tujuan Pon-pes Madinatul Ilmi ..............................  51  

a. Visi ..................................................................................  51  

b. Misi .................................................................................  52  

c. Tujuan .............................................................................  52  

3. Struktur Kepengurusan Pon-pes Madinatul Ilmi ......................  53 

4. Program Kegiatan Pon-pes Madinatul Ilmi ..............................  55 

B. Komunikasi Verbal dan Komunikasi Non Verbal dalam Proses 

Tahfidz Al-Qur’an .............................................................................  61 

C. Faktor Penghambat dan Pendukung Komunikasi Verbal dan Non 

Verbal dalam Proses Tahfidz Al-Qur’an ...........................................  74 

 



 
 
 

xiii 
 

 

BAB IV  KOMUNIKASI VERBAL DAN NON VERBAL DALAM PROSES 

TAHFIDZ AL-QUR’AN PADA SANTRI MADINATUL ILMI ..........  82 

A. Komunikasi Verbal dan Non Verbal Dalam Proses Tahfidz Al-Qur’an 82 

B. Faktor Penghambat Komunikasi Verbal dan Non Verbal dalam 

Proses Tahfidz Al-Qur’an...................................................................  94 

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN .................................................................  102  

A. Kesimpulan ........................................................................................  102 

B. Saran ..................................................................................................  104 

 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

xiv 
 

 

DAFTAR TABEL 

3.1 Kepengurusan Pon-pes Madinatul Ilmi……………………………… 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

xv 
 

 

DAFTAR DIAGRAM 

4.1 Faktor Penghambat Komunikasi Verbal dan Non Verbal Dalam Proses  

Tahfidz…………………………………………………………………. 94 

4.2 Faktor Pendukung Komunikasi Verbal dan Non Verbal Dalam Proses 

Tahfidz…………………………………………………………………. 97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

xvi 
 

 

DAFTAR GAMBAR 

Kegiatan Interview Penelitian 

Program Kegiatan Tahfidz Al-Qur’an 

Program Kegiatan Pon-pes Madinatul Ilmi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

xvii 
 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

1. Pedoman Interview 

2. Pedoman Observasi  

3. Pedoman Dokumentasi  

4. Daftar Nama Sampel Penelitian 

5. Daftar Nama Santri Tahfidz Al-Qur’an 

6. Surat Keputusan Judul dan Penunjukan Pembimbing Skripsi 

7. Surat Rekomendasi Kesatuan Bangsa dan Politik 

8. Surat Pernyataan Bukti Penelitian 

9. Daftar Bukti Hadir Mengikuti Munaqosah 

10. Daftar Gambar 



DAFTAR GAMBAR 

 

1.  Gambar Interview Penelitian 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



1.  Gambar Kegiatan Tahfidz Al-Qur’an 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 
 

 

 



 

 

2. Gambar Kegiatan Lain di Pon-pes Madinatul Ilmi 

 

 
 

 
 

 



 

 

 

 

 
 

 
 



3. Gambar Gedung Pon-pes Madinatul Ilmi 

 

 
 

 
 

 

 

 



 

 

 

 
 

 



 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Penegasan judul ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai 

judul yang penulis teliti, agar tidak mengalami disinterpretasi atau salah 

penafsiran maka penulis akan menguraikan secara rinci. Judul skripsi ini 

adalah : “KOMUNIKASI VERBAL DAN NON VERBAL DALAM 

PROSES TAHFIDZ Al-QUR’AN”. 

Menurut Everett M.Rogers, komunikasi adalah proses dimana 

suatu ide dialihkan dari sumber kepada satu penerima atau lebih, dengan 

maksud untuk mengubah tingkah laku mereka. Sedangkan menurut D. 

Lawrence Kincaid, komunikasi adalah suatu proses dimana dua orang atau 

lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi dengan satu sama 

lainnya, yang pada gilirannya akan tiba pada saling pengertian yang 

mendalam.
1
 

Komunikasi verbal adalah semua jenis simbol yang menggunakan 

satu kata atau lebih.Bahasa juga dapat dianggap sebagai kode verbal.
2
 

Bahasa dapat didefinisikan sebagai simbol, dengan aturan untuk 

mengkombinasikan antara simbol-simbol tersebut, yang dapat dimengerti  

dan dipahami oleh suatu komunitas atau kelompok itu sendiri. Komunikasi 

                                                           
1
 Hafied Cangara, Pengantar Ilmu Komunikasi, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

1998), hal.20 
2
 Deddy Mulyana, Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2005), hal.340 



 
 

2 
 

verbal adalah komunikasi yang menggunakan symbol atau kata-kata, baik 

yang dinyatakan secara oral atau lisan maupun tulisan.
3
 

Komunikasi non verbal berarti komunikasi tanpa kata-kata. 

Komunikasi non verbal dilakukan dengan cara menunjukkan gerakan 

tubuh, mimik wajah, suara ataupun isyarat lainnya, agar komunikan dapat 

membaca objek yang dituju oleh komunikator. Menurut Onong Uchjana 

Effendy, komunikasi non verbal adalah komunikasi yang menyangkut 

gerak-gerik (gesture), sikap (posture), ekspresi wajah (facial rxpressions), 

pakaian yang bersifat simbolik, isyarat dan lain gejala yang sama, yang 

tidak menggunakan bahasa lisan dan tulisan.
4
 

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas, yang penulis maksud 

bahwa komunikasi memiliki arti proses pertukaran informasi antara dua 

orang atau lebih untuk memperoleh tujuan yang sama. Pada pengertian 

komunikasi verbal yaitu proses komunikasi yang dilakukan dengan simbol 

bahasa berupa tulisan maupun lisan, dimisalkan pada maksud yang penulis 

tuju pada proses komunikasi verbal diaplikasikan kedalam proses tahfidz 

Al-Qur‟an, secara lisan dapat dilakukan dengan melafadzkan ayat-ayat Al-

Qur‟an yang dihafal berulang-ulang. Secara tertulis dapat dilakukan 

dengan cara mencatat ayat-ayat yang dihafal kedalam buku dan 

mengingat-ingatnya sampai diluar kepala. 

                                                           
3
 Arni Muhammad, Komunikasi Organisasi, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), cet. Ke-4, 

hal.95 
4
 Onong Uchjana Effendy, Dimensi-dimensi Komunikasi, (Bandung: Alumni, 1981), 

hal.28 



 
 

3 
 

Komunikasi non verbal yaitu komunikasi yang dilakukan 

menggunakan gerakan tubuh, ekspresi wajah, dengan isyarat lainnya. 

Penulis juga mengaplikasikan komunikasi non verbal dalam proses tahfidz 

Al-Qur‟an, komunikasi yang dilakukan seorang santri dengan 

ustadz/ustadzahnya secara non verbal, salah satunya menggunakan 

gerakan bagian tubuh. Pada proses menghafal Al-Qur‟an seorang 

ustadz/ustadzah memperlihatkan gerakan bagian tubuh yang sesuai dengan 

ayat yang dimaksudkan, misalnya pada bagian lafadz ta‟awudz 

“A‟udzubillahi =  Aku Berlindung Kepada Allah” (dengan gerakan “Aku” 

mengarahkan satu tangan menunjuk diri kita dan diletakkan didepan dada, 

“berlindung kepada Allah” menengadahkan tangan keatas seoalah 

mengharapkan perlindungan kepada Allah SWT). 

Tahfidz Al-Qur‟an merupakan gabungan dari tahfidz dan Al-

Qur„an. Tahfidz berarti memelihara atau menghafal. Menghafal dari kata 

dasar hafal yang dari bahasa arabhafidza-yahfadzu-hifdzan, yaitu lawan 

dari lupa yang berarti selalu mengingat.
5
 Sedangkan kata Al-Qur‟an secara 

harfiah berasal dari kata qara‟a yang berarti membaca atau 

mengumpulkan. Kedua makna ini mempunyai maksud yang sama, 

membaca juga berarti mengumpulkan karena orang yang membaca bekerja 

mengumpulkam ide-ide atau gagasan yang terdapat dalam sesuatu yang ia 

baca.
6
 

                                                           
5
 Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1999), hal.105 

6
 Kadar M. Yusuf, Studi Al-qur’an, (Jakarta: Teruna Grafika, 2012), hal.1 



 
 

4 
 

Al-qur‟an adalah kitab suci yang diturunkan Allah SWT. Tuhan 

semesta alam, kepada rasul dan nabi-Nya yang terakhir Muhammad saw. 

Melalui malaikat jibril untuk disampaikan kepada seluruh umat mansia 

sampai akhir zaman.
7
 Dari pengertian diatas, maka yang penulis maksud 

dengan tahfidz Al-Qur‟an adalah seseorang yang menghafal Al-Qur‟an 

secara sempurna atau keseluruhan diluar kepala, dengan membaca dan 

mempelajari Al-Qur‟an secara berulang-ulang bertujuan untuk memelihara 

dan menjaganya dari kelalaian secara keseluruhan atau sebagiannya. 

Santri adalah siswa atau murid yang belajar di pesantren.
8
 

Nurchalis Madjid menegaskan, pesantren adalah artefak peradaban 

Indonesia yang dibangun sebagai istitusi pendidikan keagamaan bercorak 

tradisional dan unik.
9
 Pondok pesantren sering disebut dengan pendidikan 

islam tradisional dimana seluruh santrinya tinggal bersama dan belajar 

dibawah bimbingan seorang kyai.
10

 Dari paparan diatas yang penulis 

maksud dengan santri pondok pesantren adalah seorang murid atau siswa 

yang sedang menimba ilmu selama kurun waktu tertentu dengan bertempat 

tinggal bersama diasrama dan belajar bersama dalam satu bimbingan oleh 

kyai atau pimpinan pondok pesantren, dengan sistem pendidikan islam 

yang modern maupun tradisional yang diterapkan didalam pondok 

pesantren tersebut.  

                                                           
7
 Inu Kencana Syafiie, AlQuran dan Ilmu Administrasi, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 

hal.1 
8

 Amin Haedari dan Abdullah Hanif, Masa Depan Pesantren dalam Tantangan 

Modernisasi dan Tantangan Komplesitas Global, (Jakarta: IDR PRESS, 2004), hal.31 
9

 Nurcholis Madjid,  Bilik-bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan, (Jakarta: 

Paradigma, 1997), hal.10 
10

 Amin Haedari dan Abdullah Hanif, Op.Cit., hal.31 
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Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa 

maksud judul penelitian ini adalah ingin mengetahui komunikasi verbal 

dan non verbal dalam proses tahfidz Al-Qur‟an pada santri pon-pes 

Madinatul Ilmi, yang nantinya akan penulis bahas dalam isi skripsi ini. 

 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun alasan penulis tertarik memilih dan menentukan judul penelitian 

diatas: 

1. Alasan objektif,dari beberapa peneliti terdahulu membahas mengenai 

komunikasi verbal dan non verbal dalam proses pendidikan, program 

jaritmatika Al-Qur‟an, dan penanaman akhlak, dari hasil penelitian 

tersebut menyatakan bahwa komunikasi verbal dan non verbal belum 

berjalan dengan baik sampai saat ini. Jadi, penulis ingin mengetahui 

komunikasi verbal dan non verbal dalam proses tahfidz Al-Qur‟an di 

Pon-pes Madinatul Ilmi serta mengetahui faktor penghambat dan 

pendukungnya. 

2. Alasan subjektif, ditinjau dari aspek bahasan yang penulis teliti, judul 

skripsi ini sesuai dengan disiplin ilmu yang sedang penulis tekuni 

dalam bidang Komunikasi dan Penyiaran Islam fakultas Dakwah dan 

Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung. 

 

C. Latar Belakang Masalah 

Komunikasi merupakan salah satu aspek terpenting dan kompleks 

bagi kehidupan manusia.Komunikasi merupakan aktifitas dasar manusia, 
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dengan berkomunikasi manusia dapat saling berhubungan satu sama lain 

baik dalam kehidupan sehari-hari dirumah, disekolah, di tempat pekerjaan, 

dalam masyarakat atau dimana saja manusia berada.
11

 

Komunikasi mewarnai segala aspek kehidupan, termasuk sosial, 

budaya, politik, ekonomi, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya.Islam 

juga menganjurkan umat manusia untuk saling berkomunikasi, kepada 

sesama manusia dan kepada Tuhannya. Seperti dalam firman Allah SWT 

dalam Al-Quran surat Al-hujurat ayat 13 : 

Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu 

dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu 

berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. 

Sesungguhnya orang yang paling mulia  diantara kamu disisi Allah ialah 

orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha 

Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. Al-Hujurat: 13)
12

 

 

Komunikasi dapat dilakukan secara lisan dan tertulis, tanda-tanda, 

lambang-lambang, dan isyarat-isyarat. Transportasi dapat dilakukan 

melalui darat, udara, dan laut. Komunikasi dilakukan secara tradisional 

maupun modern dengan alat-alatnya pun mulai dari yang paling sederhana 

sampai dengan yang mutakhir dan canggih.
13

Komunikasi dapat 

mempengaruhi perubahan perilaku, cara hidup, hidup bermasyarakat, dan 

                                                           
11

 Muhammad, Arni, Komunikasi Organisasi, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), cet. Ke- 

7, hal. 1 
12

 Departemen agama RI, Al-Hikmah, Al-Quran dan terjemahannya, (Bandung: CV. 

Penerbit Diponogoro, 2008), hal. 515 
13

 H.A.W Widjaja, Ilmu Komunikasi Pengantar Studi, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000), 

hal. 2 
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nilai-nilai yang ada. Proses komunikasi pada dasarnya tidak berbeda 

dengan proses belajar mengajar. 

Dalam proses belajar mengajar ada hubungan timbal balik antara 

pendidik dengan yang dididik, berkelanjutan kearah tujuan yang bisa 

diwujudkan bersama yaitu dapat berhasil mendidik sampai anak didik 

tersebut mencapai prestasi yang lebih baik. Proses pengajaran dan 

pendidikan berjalan secara bertahap, saling melengkapi, dan 

berkesinambungan. hal tersebut tidak hanya dilakukan pada proses 

pendidikan umum, melainkan dalam hal keagamaan seperti belajar 

mengenai Al-Qur‟an. 

Al-Qur‟an adalah firman Allah yang diturunkan kepada nabi 

terakhir, melalui malaikat jibril yang tertulis di dalam mushaf, yang 

diriwayatkan kepada kita dengan mutawatir, merupakan ibadah bila 

membacanya, dimulai dengan surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat 

an-Naas.14
 

Al-Qur‟an merupakan mukjizat yang telah Allah jamin 

kemurniannya hingga hari kiamat kelak.Al-Qur‟an mempunyai peranan 

penting dalam kehidupan manusia didunia, karena Al-Qur‟an menjadi 

sumber hukum islam pertama sebelum hadist serta menjadi pedoman bagi 

umat beragama islam. Manusia memiliki kewajiban untuk mengimani, 

menelaah, membaca, menghayati, dan mengamalkan ajaran Al-Qur‟an 

secara keseluruhan, serta mendakwahkannya.Ada banyak kemuliaan dan 

                                                           
14

Moch. Ali Ash-Shabunie, Pengantar Ilmu-Ilmu Al-Quran, ( Bandung: Cahaya Pustaka, 

1983), hal. 17 
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kebaikan yang ada dalam Al-Qur‟an. Salah satunya adalah Al-Qur‟an 

dapat merangsang perkembangan otak anak dan meningkatkan 

intelegensinya. 

Menurut Ibnu Khaldun pengajaran Al-Qur'an adalah dasar 

pengajaran dalam semua kurikulum sekolah di berbagai negara 

Islam.AlQur‟an merupakan semboyan agama yang mengukuhkan 

akidah.Begitu juga Ibnu Sina, dalam kitabnya "as-Siyasah", menekankan 

kaum muslimin seharusnya mempersiapkan fisik dan mental anak yang 

dimulai dengan pengajaran Al-Qur'an.15 

Mempelajari dan menghafal Al-Quran merupakan perbuatan mulia, 

baik dihadapan manusia, maupun dihadapan Allah Swt. Banyak 

keutamaan yang diperoleh para penghafal Al-Quran, baik keutamaan 

didunia maupun keutamaan diakhirat.
16

 

Menghafal adalah kegiatan yang mengikut sertakan aktivitas 

ingatan didalamnya. Daya menghafal dan daya memorisasi (sama dengan 

sengaja memasukkan dan meletakkan pengetahuan dalam ingatan) adalah 

paling kuat. Dan anak mampu memuat jumlah materi ingatan paling 

banyak.
17

 Dalam hal ini penting bagi seseorang untuk dibimbing dengan 

baik dalam mencapai tujuan tersebut, tidak lepas dari komunikasi dengan 

pengajar untuk dapat memperoleh materi yang diperlukan. Sesuai dengan 

                                                           
15

Nurul Habiburrahmanuddin dan Hikmah Nurul, Asyiknya dan Seru Menghafal AlQur’an 

dengan Gerak dan LaguMulai usia 0 tahun, (Tangerang:At-Tafkir Press, 2008), hal. 3 
16

 Qomariah, Nurul dan Irsyad, Mohammad, Metode Cepat dan Mudah Agar Anak Hafal 

Al-Quran, (Yogyakarta: Semesta Hikmah), hal. 1 
17

 Kartini Kartono, Psikologi Anaka, (Psikologi Perkembangan), (Bandung: CV Mandar 

Maju, 1990), cet. Ke-4, hal.138 
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karakteristik pelajar beserta pengajar, jenis komunikasi dari interaksi 

tersebut dapat berupa komunikasi verbal dan non verbal. Hal tersebut 

dibutuhkan sebuah yayasan yang menaungi kegiatan tahfidz Al-Qur‟an, 

dengan tujuan membinapelajar dengan berperilaku sesuai dengan Al-

Qur‟an . 

Yayasan pondok pesantren, atau tempat tinggal para santri, 

merupakan ciri khas tradisi pesantren yang membedakannya dengan 

sistem pendidikan lainnya yang berkembang di kebanyakan wilayah islam 

negara-negara lainnya. Kedudukan pondok pesantren sangat besar 

pengaruhnya terhadap santri, dengan sistem pondok pesantren santri dapat 

konsentrasi belajar sepanjang hari. 

Namun pada penelitian terdahulu, Nengah Suandi dan Made Sri 

Indriani (2016) Universitas Pendidikan Ganesha, Bali. Menggunakan 

komunikasi verbal dan non verbal sebagai bentuk lepas hormat dalam 

bahasa bali, yang diwujudkan melalui tuturan atau tindak tutur. Tetapi 

pada prosesnya belum memperoleh kesinambungan, sehingga pada tindak 

komunikasi verbal dan non verbal  tersebut belum berjalan dengan 

efektif.
18

Penelitian Reza Rizkina Taufik (2015) Universitas BSI, 

Bandung.Komunikasi non verbal biasanya digunakan untuk melukiskan 

semua peristiwa komunikasi diluar kata-kata terucap dan tertulis. 

Komunikasi ini digunakan pada siswa autis untuk berkomunikasi dengan 

cara gerakan tubuh maupun sentuhan, namun beragam pemahaman yang 

                                                           
18

Nengah Suandi dan Made Sri Indriani, Jurnal Kajian Bali, Universitas Pendidikan 

Ganesha Bali, 2016 
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diperoleh menyebabkan pesan non verbal belum berjalan efektif.
19

 

Sehingga peneliti tertarik untuk mengetahui proses komunikasi verbal dan 

non verbal di Pon-pes Madinatul Ilmi. 

Pondok pesantren Madinatul Ilmi yang bertempat didesa Gumuk 

Rejo, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringseewu itu terkenal dengan 

sistem pendidikan yang salafi. Menekankan pada pengajaran dari kitab-

kitab kuning yang telah disediakan, para santri mendengarkan 

ustadz/ustadzahnya menerangkan didepan dengan panduan kitab, 

melakukan tanya jawab seputar pembahasan yang disampaikan pada hari 

itu. Dengan kurikulum yang salafi, santri masih menggunakan kondisi 

ruang yang identik dengan lesehan dilantai serta meja panjang sebagai 

pendukung dalam proses belajar mengajar. Pondok pesantren ini juga 

menerapkan pendidikan tahfidz Al-Qur‟an pada santri yang telah khatam 

dalam belajar Al-Qur‟an.
20

 

Santri adalah panggilan siswa atau murid yang belajar di 

pesantren.
21

Dipondok pesantren Madinatul Ilmi, santri dituntut untuk 

mengikuti semua pelajaran dan aturan yang terdapat didalamnya, termasuk 

proses tahfidz Al-Quran yang telah diterapkan. Pembinaan tahfidz Al-

Qur‟an sangat diperlukan, karena mengingat zaman sekarang merosotnya 

tingkat atau nilai-nilai agama yang dimiliki oleh anak, zaman sudah 

semakin maju, dimana anak-anak sangat disibukkan oleh arus teknologi, 

                                                           
19

Reza Rizkina Taufik,Jurnal Ilmu Komunikasi (J-IKA), Universitas BSI, Bandung, 2015 
20

Ali Mashud, Pengurus Pon-pes Madinatul Ilmi, Wawancara 01 Juni 2017 
21

 Amin Haedari dan Abdullah Hanif, Masa Depan Pesantren dalam Tantangan 

Modernisasi dan Tantangan Komplesitas Global, (Jakarta: IDR PRESS, 2004), hal.31 
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media dan hiburan-hiburan yang sifatnya terjerumus kearah yang tidak 

baik. 

Dalam proses tahfidz Al-Qur‟an harus menggunakan keterampilan 

dalam berkomunikasi, bagaimana cara mengajak para santri untuk ikut 

kegiatan tahfidz Al-Qur‟an, serta dapat memudahkan prosesnya yang 

diajarkan oleh ustadz/ustadzah. Pada awalnya proses tahfidz dilakukan 

dengan cara tertulis maupun  lisan, kemudian disertakan dengan cara 

mendengarkan, menyimak,  membenarkan setiap ayat yang dihafal dan 

menghafal dengan sebuah gerakan/ekspresi yang menarik dalam 

menghafal Al-Qur‟an. Hal tersebut dapat menambah kegemaran para 

santri untuk terus membaca Al-Qur‟an, cara ini merupakan bagian dari 

proses komunikasi verbal dan non verbal. 

Sehingga, berdasarkan uraian-uraian di atas penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul : “KOMUNIKASI VERBAL DAN 

NON VERBAL DALAM PROSES TAHFIDZ Al-QUR‟AN.” 

 

D. Rumusan Masalah 

a. Bagaimanakah komunikasi verbal dan non verbal dalam proses 

tahfidz Al-Qur‟an pada santri Pon-pes Madinatul Ilmi? 

b. Apakah faktor penghambat dan pendukung pada komunikasi verbal 

dan non verbal dalam proses tahfidz Al-Qur‟an? 
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E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian ini adalah untuk : 

a. Untuk megetahui komunikasi verbal dan non verbal dalam proses 

tahfidz Al-Qur‟an di Pondok Pesantren Madinatul Ilmi 

b. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung pada proses 

komunikasi verbal dan non verbal dalam tahfidz Al-Qur‟an 

2. Manfaat Penelitian 

a. Teoritis, untuk memberikan pemahaman bagi para penghafal dan 

orang tuanya mengenai komunikasi verbal dan non verbal dalam 

proses menghafal (tahfidz) Al-Qur‟an serta memberikan kontribusi 

keilmuan bagi pengembangan ilmu komunikasi, khususnya pada 

komunikasi verbal dan non verbal. Karena memiliki kausalitas dan 

keterkaitan yang erat dan berperan penting dalam kecakapan 

kehidupan berkomunikasi. Selain itu diharapkan menjadi stimulus 

bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian terus 

berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal. 

b. Praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi 

tugas akhir guna memperoleh gelar S. Sos pada fakultas Dakwah 

dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung. 

 

F. Metodologi Penelitian 

Metode penelitian  adalah cara mencari kebenaran dan asas-asas 

gejala alam, masyarakat, atau kemanusiaan berdasarkan disiplin ilmu yang 
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bersangkutan.
22

Sedangkan penelitian adalah pemikiran sistematis 

mengenai berbagai jenis masalah yang pemahamanya memerlukan 

pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta.
23

Dalam rangka penyusunan 

proposal ini penulis menggunakan metode kualitatif, untuk memudahkan 

dalam pengumpulan, pembahasan dan menganalisa data. Adapun dalam 

penulisan ini penulis menggunakan metode penlitian sebagai berikut: 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research), 

pada hakekatnya penelitian lapangan merupakan metode untuk 

menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi 

pada suatu saat di tengah-tengah kehidupan masyarakat.
24

 Dalam hal 

ini penulis akan mengamati proses komunikasi verbal dan non verbal 

pada proses tahfidz Al-Qur‟an. 

Menurut sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yang memiliki 

arti melukiskan variabel, satu demi satu.Metode ini digunakan untuk 

menggambarkan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi 

tertentu secara aktual dan cermat.
25

 Penelitian ini penulis gagas 

ditujukan untuk menggambarkan, melaporkan, dan menjelaskan 

mengenai objek penelitian yang diteliti, selanjutnya menganalisis 

                                                           
22

Departemen  Pendidikan  Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat  

Bahasa Gramedia Pustaka, 2005), Edisi Empat, hal.  911 
23

Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, Methodelogi Penelitian, Bumi Aksara, Jakarta, 1997, 

hal.1 
24

Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 

ce. Ke-5, hal. 28 
25

 Susiadi AS, Metodologi Penelitian, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan 

LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 
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penelitian tersebut yang sifatnya studi kasus dengan menggunakan 

berbagai rujukan pada masalah komunikasi verbal dan non verbal pada 

proses tahfidz Al-Qur‟an pada santri Pon-pes Madinatul Ilmi. 

2. Populasi dan Sampel 

a. Populasi  

Populasi adalah seluruh individu yang dijadikan objek 

pelaksanaan.
26

 Sedangkan menurut Sugiono dalam buku Statiska 

untuk penelitian populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri 

dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang diteteapkan oleh peniliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulan suatu kesimpulan.
27

 

Sedangkan dalam buku Kartini Kartono Pengantar 

Metodologi Riset Sosial mengadakan bahwasanya populasi adalah 

totalitas semua, kejadian, orang lain dan lain-lain. Populasi itu 

dapat berwujud sejumlah manusia, kurikulum, kemampuan 

manajemen, alat-alat mengajar, cara pengadministrasian, 

kepemimpinan, peristiwa dan lain-lain. 

Dalam penelitian ini yang akan dijadikan populasi adalah 

seluruh santri yang menuntut ilmu di Pondok Pesantren Madinatul 

Ilmi sebanyak 130 orang dan 20 orang tahfidz Al-Qur‟an. Tahfidz 

yang dimaksud disini adalah santri yang menghafal Al-Qur‟an. 

                                                           
26

 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, Jilid 1, (Yogyakarta: Andi Ofset, 1990), hal. 70 
27

 Rosady Roslan, Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi, (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2010), cet. Ke-5, hal. 133 
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Jadi keseluruhan populasi berdasarkan pengertian diatas 

berjumlah 150 santri, terdiri dari: 

1) Tahfidz Al-Qur‟an di Pondok Pesantren Madinatul Ilmi 

berjumlah 20 orang 

2) Santri yang bertempat tinggal di Pondok Pesantren Madinatul 

Ilmi berjumlah 130 orang 

b. Sampel  

Sampel merupakan sebagian atau wakil populasi yang akan 

diteliti. Sampel juga adalah bagian-bagian dari keseluruhan yang 

menjadi objek sesungguhnya dari penelitian. Dengan dasar ini, 

maka penelitian akan menemukan jumlah sampel dan keseluruhan 

populasi dengan menggunakan teknik non random sampling, 

maksudnya tidak semua individu dalam populasi akan diberi 

peluang yang sama untuk ditugaskan menjadi anggota sampel.
28

 

Dari jumlah populasi 150 orang, peneliti tidak mungkin 

mengambil seluruhnya untuk dijadikan objek penelitian sebab 

tidak semua populasi mengetahui dengan jelas masalah yang 

diteliti.Penulis hanya mengambil sebagian yang diteliti dan 

diperkirakan banyak mengetahui masalah penelitian dengan 

menggunakan metode non random sampling. 

Untuk lebih jelasnya, penulis menggunakan jenis purposive 

sampling yaitu metode penelitian yang didasarkan pada ciri-ciri 

                                                           
28

 Sutrisno Hadi, Op. Cit., hal. 80 



 
 

16 
 

dalam populasi yang sudah diketahui sebelumnya.
29

 Dengan 

demikian penulis mengambil sampel berdasarkan criteria atau cirri-

ciri sebagai berikut: 

1) Tahfidz, pengurus, dan pimpinan Pondok Pesantren yang 

mengetahui pengajaran yang diterapkan di Pon-pes 

Madinatul Ilmi 

2) Santri serta pengurus yang tergabung dalam proses tahfidz 

Al-Qur‟an di Pon-pes Madinatul Ilmi, desa Gumuk Rejo, 

Kab. Pringsewu. Berdasarkan criteria diatas, yang menjadi 

sampel dalam penelitian ini ada 10 orang rinciannya adalah: 

a. 1 pimpinan pesantren, 4 orang ustadz/ustadzah serta 3 

orang pengurus Pon-pes Madinatul Ilmi 

b. 2 orang tahfidz Al-Qur‟an Pon-pes Madinatul Ilmi desa 

Gumuk Rejo 

 

Adapun ciri-ciri Tahfidz Al-Qur‟an sebagai berikut: 

a. Santri berusia 10-20 tahun 

b. Menyelesaikan pembelajaran Al-Qur‟an (khatam) 

c. Fashih atau lancar dalam mengaji 

d. Aktif mengikuti kegiatan yang ada di Pondok Pesantren 
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Kriteria pimpinan Pondok Pesantren 

a. Pimpinan berusia diatas 30 tahun 

b. Memiliki pengalaman yang berbasis keagamaan 

c. Mampu menjalankan amanah dalam memanajemen 

Pondok Pesantren 

 

Sedangkan kriteria pengurus Pondok Pesantren adalah: 

a. Pengurus berusia diatas 20 tahun 

b. Santri yang sudah lulus dan menetap di Pondok Pesantren 

c. Mampu memberikan kontribusi di Pondok Pesantren, 

seperti mengajar, dll. 

 

Metode pengambilan sampel dari 2 orang  tahfidz Al-Qur‟an 

ini dikarenakan mereka adalah orang yang lebih dulu menghafal 

Al-Qur‟an dan dapat memotivasi tahfidz lainnya. 

 

3. Sumber Data  

Sumber data dalam penelitian ini berupa data lapangan maupun 

pustaka. Data yangdibutuhkan dalam penelitian ini meliputi: 

a. Data Primer (pokok)  

Data primer adalah data yang diperoleh lansung dari responden 

atau objek yang di teliti.
30

 Dalam hal ini data primer yang 

diperoleh peneliti bersumber dari lapangan pada Lembaga Pondok 

                                                           
30

Moh Nazir, Metode Penelitian, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009, hlm. 60. 
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Pesantren Madinatul Ilmi, yang melibatkan santri yang menghafal 

Al-Quran dan lainnya. 

b. Data Sekunder 

Sumber data sekunder yaitu data yang mendukung data penelitian, 

pengumpulan data ini diperoleh dari Al-Qur‟an, buku-buku, jurnal, 

dan judul-judul lain yang berkaitan dengan judul proposal yang 

dimaksud. 

 

4. Metode Pengumpulan Data 

Dari beberapa sumber data yang ada dalam penelitian ini, maka 

metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai 

berikut: 

a. Metode Observasi (pengamatan) 

Metode observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara 

sengaja, sistematis mengenai fenomena social dan gejala-gejala 

psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. 31  Observasi juga 

merupakan alat pengumpulan data dengan  menggunakan 

pengamatan atau mengindrakan langsung terhadap suatu benda, 

kondisi, situasi, proses atau prilaku. Metode ini digunakan untuk 

meneliti dan mengamati secara sistematis tentang komunikasi 

verbal dan non verbal pada proses tahfidz Al-Qur‟an. 

 

                                                           
31

 P. Joko Subagiyo, Metode Penelitian dalam teori dan praktek, ( Jakarta : PT Rineka 

Cipta, 1997), hal. 63 
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b. Metode Wawancara (Interview) 

Metode Wawancara (interview) adalah mendapatkan informasi 

dengan cara bertanya kepada responden.32.Metode ini digunakan 

untuk mengetahuiproses tahfidz Al-Qur‟an dengan menggunakan 

komunikasi verbal dan non verbal di Pondok Pesantren Madinatul 

Ilmi. Dalam hal ini penulis mengumpulkan data melalui 

wawancara dengan objek yang bersangkutan, seperti santri tahfidz 

Al-Qur‟an, pengurus, beserta pimpinan pondok pesantren 

Madinatul Ilmi. 

c. Metode Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung 

ditujukan pada subyek peneliti, namun melalui dokumen.
33

 Metode 

ini penulis gunakan untuk mendapatkan informasi tertulis ataupun 

gambar tentang komunikasi verbal dan non verbal dalam proses 

tahfidz Al-Quran pada santri Pondok Pesantren Madinatul Ilmi. 

 

G. Kajian Pustaka 

Sebelum mengadakan penelitian ini terlebih dahulu penulis 

melakukan kajian terhadap penelitian yang sudah ada agar menghindari 

kesamaan.Dan berikut adalah penelitian-penelitian terdahulu yang sama-

sama berkaitan dengan komunikasi verbal maupun komunikasi non verbal. 

                                                           
32

 Masri Singarimbun, sofyan effendi, Metode penelitian survai,  ( Jakarta LP3S, 1989), 

hal. 192 
33

Susiadi AS, Op. Cit, hal. 23 
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1. Penelitian yang dilakukan oleh Andi Violetta Nibella, “PERAN 

KOMUNIKASI VERBAL DAN NON VERBAL DALAM 

PENANAMAN AKHLAK PADA ANAK USIA DINI DI TAMAN 

KANAK-KANAK ISLAM AL-MUTTAQIN”. Mahasiswi Jurusan 

Komunikasi dan Penyiaran islam di Fakultas Dakwah dan Ilmu 

Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah, tahun 2014.
34

 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terlihat dari 

objek penelitiannya. Objek terdahulu menitikberatkan pada peran 

komunikasi verbal dan non verbal pada penanaman akhlak usia dini 

dengan menggunakan metode bernyanyi, bercerita, bertepuk tangan, 

hingga bermain peran yang menghasilkan efek secara kognitif, afektif 

dan behavioral. Sedangkan penelitian ini mengenai komunikasi verbal 

dan non verbal pada proses tahfidz Al-Qur‟an pada santri pon-pes 

Madinatul Ilmi dengan menggunakan macam-macam klasifikasi 

komunikasi yang terdapat didalam komunikasi verbal dan non verbal 

tersebut. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurafifah, ”TEKNIK 

KOMUNIKASI DALAM PEMBINAAN TAHFIDZ AL-QUR’AN 

TERHADAP ANAK ASUH YAYASAN YATIM PIATU DAN 

FAKIR MISKIN AMANAH PONDOK LABU JAKARTA 

SELATAN”. Mahasiswi jurusan komunikasi dan penyiaran islam, 

                                                           
34

Andi Violetta Nibella, Peran Komunikasi Verbal Dan Non Verbal Dalam Penanaman 

Akhlak Pada Anak Usia Dini Di Taman Kanak-Kanak Islam Al-Muttaqin, UIN Syarif 

Hidayatullah, Skripsi. 2014, hal. 1-5 
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fakultas ilmu dakwah dan ilmu komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah, 

tahun 2013.
35

 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terlihat dari 

fokus permasalahannya. Peneliti terdahulu memfokuskan pada teknik 

komunikasi pembinaan tahfidz Al-Qur‟an terhadap anak asuh di 

yayasan yatim piatu, dari hasil penelitiannya tersebut menyebutkan 

bahwa teknik komunikasi yang digunakan pada tahfidz Al-Qur‟an 

ialah teknik komunikasi persuasif yang dalam hal tersebut komunikan 

memberikan respon baik berupa tindakan ataupun tanggapan langsung. 

Sedangkan penelitian ini memfokuskan pada permasalahan 

komunikasi juga, namun penulis mengambil fokus penelitian jenis 

komunikasi verbal dan non verbal pada proses tahfidz Al-Qur‟an 

terhadap santri pon-pes Madinatul Ilmi. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Reza Rizkina Taufik, 

“PENGELOLAAN PESAN NON VERBAL PADA 

KOMUNIKASI SISWA AUTIS DI SLB LOB ABCDE CIBIRU 

BANDUNG”. Jurnal Ilmu Komunikasi, Universitas BSI Bandung, 

tahun 2015.
36

 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah 

mengenai fokus permasalahan beserta objeknya. Peneliti terdahulu 

menekankan permasalahan pada objek komunikasi non verbal pada 

                                                           
35

 Siti Nurafifah, Teknik Komunikasi Dalam Pembinaan Tahfidz Al-Qur’an Terhadap 

Anak Asuh Yayasan Yatim Piatu Dan Fakir Miskin Amanah Pondok Labu Jakarta Selatan, UIN 

Syarif Hidayatullah, Skripsi. 2013, hal. 1-5 
36

Reza Rizkina Taufik,Pengelolaan Pesan Non Verbal Pada Komunikasi Siswa Autis Di 

Slb Lob Abcde Cibiru Bandung (J-IKA), Universitas BSI Bandung, Jurnal Ilmu Komunikasi. 2015 
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siswa-siswi autis dengan menggunakan bahasa isyarat, gerakan 

maupun ekspresi yang dipakai dalam berkomunikasi serta berinteraksi 

antara satu dengan yang lain. Sedangkan, penelitian ini memfokuskan 

permasalahan pada objek komunikasi verbal dan non verbal dalam 

proses tahfidz Al-Qur‟an, bagaimana menghafal Al-Qur‟an dengan 

menggunakan komunikasi. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Nengah Suandi dan Made Sri Indriani, 

“TINDAK KOMUNIKASI VERBAL DAN NONVERBAL 

BENTUK LEPAS HORMAT DALAM BAHASA BALI”. Jurnal 

Kajian Bali, Universitas Pendidikan Ganesha, Bali, tahun 2016.
37 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak 

pada permasalahan penelitian. Peneliti terdahulu menitikberatkan 

permasalahan terhadap petutur atau tindak tutur bahasa dalam bentuk 

lepas hormat dalam berbahasa bali, dari penelitiannya berkomunikasi 

pada bentuk lepas hormat menggunakan komunikasi verbal dan non 

verbal yang mengedepankan tutur bahasa, tindakan, tanggapan dan 

lainnya. Sedangkan, penelitian ini menitikberatkan pada permasalahan 

program tahfidz Al-Qur‟an dengan menggunakan komunikasi verbal 

dan non verbal. 

 

                                                           
37
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Bali. 2016 



 
 

23 
 

Dari kajian diatas bisa diketahui cukup jelas bahwa penelitian 

mengenai “Komunikasi Verbal dan Non Verbal dalam Proses Tahfidz Al-

Qur‟an” belum ada pada penelitian-penelitian sebelumnya. 

 

H. Analisa Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif, yang 

dengan pemikiran sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang 

pemahamannya memerlukan pengumpulan data sesuai fakta penelitian 

dilapangan. Oleh karena itu pada analisa data penulis menggunakan 

deskriptif analisis, karena dari data yang diperoleh akan penulis jabarkan 

dengan memberikan analisa-analisa yang kemudian nantinya akan penulis 

ambil kesimpulan akhir. Hal ini akan mempermudah penafsiran dan 

penarikan kesimpulan sebagai jawaban penelitian secara sistematis, 

sehingga  penulis dapat mengetahui komunikasi verbal dan non verbal 

dalam proses tahfidz Al-Qur‟an. Penelitian ini menggunakan teknik 

berfikir deduktif, yaitu teknik analisis data yang bermula dari fakta-fakta 

atau peristiwa yang bersifat umum dikaji untuk menghasilkan kesimpulan 

yang bersifat khusus atau upaya pengkhususan suatu hasil penelitian atau 

data yang umum sifatnya. 



 
 

BAB II 

KOMUNIKASI VERBAL DAN NON VERBAL 

DALAM PROSES TAHFIDZ AL-QUR’AN 

 

A. Pengertian Komunikasi 

Komunikasi secara etimologi berasal dari kata communication yang 

berarti pemberitahuan atau pertukaran pikiran dan communis yaitu sama, 

dalam arti sama makna mengenai suatu hal.
1

Menurut Harold Laswell, 

komunikasi adalah proses yang menggambarkan siapa, mengatakan apa, 

dengan cara apa, kepada siapa, dengan efek apa. Frista Armanda dalam kamus 

lengkap bahasa Indonesia berpendapat komunikasi adalah pengiriman dan 

penerimaan pesan atau berita dua orang atau lebih sehingga pesan yang 

dimaksud dapat dipahami.
2
 

Dari pengertian diatas dapat penulis simpulkan dari komunikasi adalah 

suatu proses penyampaian informasi dari satu orang kepada orang lain untuk 

mengutarakan maksud atau memberi tahu sesuatu dan mengubah sikap, 

pendapat, perilaku baik langsung secara lisan maupun tidak langsung dengan 

menggunakan media serta kebersamaan dalam menciptakan saling pengertian 

dari orang-orang yang ikut serta didalam proses komunikasi. 

                                                           
1
 Onong Uchjana Effendi, Dinamika Komunikasi, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), 

Cet.4, hal. 3-4 

2
 Frista Armanda W., Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Lintas Media Jombang, hal. 596 
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Dalam berkomunikasi terdapat beberapa unsuryang merupakan syarat 

ataupun ketentuan, unsur-unsur tersebut adalah pengirim pesan 

(komunikator), penerima pesan (komunikan), pesan, saluran komunikasi dan 

media komunikasi, efek komunikasi, umpan balik (feedback).
3
 

1. Pengirim pesan (komunikator) adalah individu manusia atupun kelompok 

yang berperan untuk menyampaikan informasi dengan keahliannya untuk 

mewujudkan motif komunikasinya. 

2. Penerima pesan (komunikan) adalah orang yang berkaitan dengan 

komunikator, sebagai penerima informasi/pesan yang disampaikan oleh 

komunikator. 

3. Pesan adalah suatu gagasan yang dinyatakan oleh komunikator kepada 

komunikan, bisa gagasan dalam bentuk verbal maupun non verbal. 

4. Saluran dan media komunikasi adalah tempat ataupun jalan yang 

digunakan sebagai penyalur pesan dari komunikator kepada komunikan. 

Hal ini dapat dilakukan dengan dua jalan,yaitu: tanpa media yang 

berlangsung secara tatap muka (face to face), dan menggunakan media 

komunikasi seperti telepon, internet radio, televisi, majalah dan surat 

kabar. 

5. Efek komunikasi adalah pengaruh yang ditimbulkan akibat pesan yang 

disampaikan komunikator dalam komunikannya. Hal ini dapat 

                                                           
3
 Dani Vardiansyah, Pengantar Ilmu Komunikasi, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), Cet. Ke- 

1, hal. 18-28 
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menimbulkan tiga pengaruh dalam diri komunikan, petama kognitif 

(seseorang jadi tahu tentang sesuatu), afektif (sikap seseorang terbrntuk, 

misalnya setuju/tidak setuju terhadap sesuatu), dan konatif (tingkah laku 

yang membuat seseorang bertindak sesuatu). 

6. Umpan balik (feedback) adalah reaksi komunikan terhadap suatu pesan 

yang disampaikan oleh komunikator. Dalam komunikasi dinamis antara 

komunikator dan komunikan terus-menerus selalu bertukar peran. 

 

B. Komunikasi Verbal dan Non Verbal 

1. Komunikasi Verbal 

a. Pengertian Komunikasi Verbal 

Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan 

symbol-simbol atau kata-kata, baik yang dikatakan secara oral, lisan 

maupun tertulis. Komunikasi dapat teridentifikasikan sebagai suatu 

proses dimana seorang pembicara berinteraksi secara lisan dengan 

pendengar untuk mempengaruhi tingkah laku penerima. Komunikasi 

tulisan apabila keputusan yang akan disampaikan oleh pimpinan itu 

disandikan dalam simbol-simbol yang dituliskan pada kertas atau pada 

tempat lainnya yang bisa dibaca dan dikirimkan pada karyawan yang 

dimaksudkan. 
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Komunikasi verbal adalah komunikasi yang dalam 

menyampaikan pesannya dengan menggunakan secara lisan dan 

tertulis.
4
 

Menurut Paulette J. Thomas, komunikasi verbal adalah 

penyampaian dan penerimaan pesan dengan menggunakan bahasa 

lisan dan tulisan.
5

 Sementara, lambang verbal merupakan semua 

lambang yang digunakan untuk menjelaskan pesan-pesan dengan 

memanfaatkan kata-kata (bahasa) sebagai maksud untuk menghasilkan 

sebuah arti sama yang berada dalam pikiran pengirim, dengan 

menggunakan kata-kata yang merupakan unsur-unsur dasar bahasa. 

Adapun kode komunikasi verbal dalam pemakaiannya menggunakan 

bahasa, bahasa dapat didefinisikan seperangkat kata yang telah disusun 

secara berstruktur sehingga inti kalimat yang mengandung arti.
6
 

Dari beberapa pendapat diatas bisa penulis simpulkan bahwa 

pada dasarnya sama, komunikasi verbal adalah komuniksai yang 

penyampaian pesannya menggunakan kata-kata baik secara lisan 

                                                           
4
 Onong Uchjana Effendi, Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 1998), hal. 7 

5
 Roudhonah, Ilmu Komunikasi, (Jakarta: Kerja Sama Lembaga Penelitian UIN Jakarta dan 

Jakarta Pers, 2007), Cet. Ke-1, hal. 93 

6
 Hafied Cangara, Pengantar Ilmu Komunikasi, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2003), Cet. 

Ke-4 hal. 99 
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maupun tulisan, dimana unsur terpenting dari komunikasi verbal itu 

adalah bahasa. 

Untuk kepentingan komunikasi verbal, bahwa bahasa dianggap 

sebagai suatu konsep tertentu. Bahasa memiliki kekayaan simbolisasi 

verbal dan dipandang sebagai upaya manusia dalam memberdayakan  

informasi yang bersumber dari persepsi manusia dan sebagai medium 

untuk berkomunikasi yang santun baik dengan diri sendiri dan orang 

lain. 

 

b. Klasifikasi Komunikasi Verbal 

a) Komunikasi verbal melalui lisan dapat di artikan dimana seorang 

melakukan interaksi secara lisan dengan pendengar untuk 

mempengaruhi tingkah laku penerima. Komunikasi verbal 

melalui lisan dapat dilakukan dengan cara bertatap muka 

langsung antara komunikator dan komunikan, seperti berpidato 

atau ceramah. Komunikasi verbal melalui lisan juga bisa 

dilakukan dengan menggunakan media, contohnya percakapan 

seseorang melalui telepon. 

b) Komunikasi verbal melalui tulisan tidak dapat dilakukan secara 

tatap muka langsung antara komunikator dan komunikan. 

Penyampaian pesan komunikasi verbal melalui tulisan dapat 
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dilakukan dengan menggunakan media surat, gambar, grafik 

ataupun lainnya. 

 

c. Teori Komunikasi Verbal 

Menurut para ahli ada tiga teori sehingga orang bisa memiliki 

kemampuan verbal. Teori pertama adalah operant conditioning, teori 

ini menekankan teori stimulus dan respon yang menyatakan bahwa 

jika suatu organism dirangsang oleh stimuli dari luar, orang akan 

cenderung memberi reaksi. Teori kedua dinamakan dengan teori 

kognitif, teori ini menekankan kompetensi bahasa pada manusia lebih 

dari apa yang ditampilkan. Teori ketiga disebut teori penengah, teori 

ini menekankan bahwa manusia dalam mengembangkan kemampuan 

bahasanya tidak saja bereaksi terhadap stimuli yang diterima dari luar 

tetapi juga dipengaruhi oleh proses internal yang terjadi dalam 

dirinya.
7
 

Ketiga teori ini menunjukkan ciri dan alasan masing-masing 

namun dapat memberikan tekanan yang sama, bahwa manusia akan 

meningkatkan kemampuan berkomunikasi secara verbal yang tentunya 

harus melalui proses belajar. Tanpa komunikasi verbal manusia tidak 

dapat berfikir, komunikasilah yang mempengaruhi persepsi dan pola 

pikir seseorang. 

                                                           
7
 Cangara, Hafied, Pengantar Ilmu Komunikasi, Op. Cit, hal 103 
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d. Perbedaan komuniksai verbal dan non verbal 

a) Kesenjangan 

Komunikasi non verbal kurang dilakukan disengaja dan kurang 

halus, mengarah pada norma-norma yang ada. Sedangkan 

komunikasi verbal dilakukan dengan sengaja. 

b) Perbedaan-perbedaan simbolik 

Komunikasi verbal bersifat intensional dan dapat dibagi dengan 

orang-orang yang terlibat didalam proses komunikasi. Sementara 

komunikasi non verbal lebih alami dalam beroperasi sebagai 

norma dan perilaku yang disandarkan pada norma. 

c) Mekanisme pemrosesan  

Komunikasi non verbal kurang terstruktur dan aturan-aturan 

yang ada ketika melakukan komunikasi jauh lebih sederhana. 

Sedangkan komunikasi verbal mempersyaratkan tata bahasa dan 

sintaksis. 

 

Komunikasi verbal yang termasuk dalam komunikasi vokal 

adalah bahasa lisan, sedang yang tergolong dalam komunikasi 

nonvokal adalah bahasa tertulis. Sementara, komunikasi nonverbal 

yang termasuk dalam komunikasi. Vokal adalah nada suara, desah, 

jeritan dan kualitas vokal; dan yang termasuk dalam klasifikasi 
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komunikasi nonvokal adalah isyarat, gerakan (tubuh), penampilan 

(fisik), ekspresi wajah dan sebagainya. 

2. Komunikasi Non Verbal 

a. Pengertian komunikasi non verbal 

Komunikasi non verbal adalah komunikasi yang menggunakan 

bahasa isyarat atau bahasa diam (silent).
8
 Komunikasi non verbal 

adalah penciptaan dan pertukaran pesan yang dilakukan tidak 

menggunakan kata-kata seperti komunikasi yang menggunakan gerak 

tubuh, sikap tubuh, vocal yang bukan kata-kata, kontak mata, ekspresi 

muka,kedekatan jarak dan sentuhan. 

Komunikasi non verbal dapat juga diartikan yaitu komunikasi 

dengan menggunakan gejala yang menyangkut dengan gerak-gerik 

(gestures), sikap (postures), ekspresi wajah (facial expressions), 

pakaian yang bersifat simbolik,isyarat dan gejala yang sama yang 

tidak menggunakan bahasa lisan dan tulisan.
9
 

Dari beberapa pengertian dapat penulis simpulkan bahwa arti 

komunikasi non verbal adalah komunikasi yang proses 

pemyampaiannya tanpa kata-kata melainkan menggunakan isyarat, 

                                                           
8
 Muhammad, Arni, Komunikasi Organisasi, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), cet. ke- 4, hal 94-

95 

9
 Onong Uchjana Effendi, Dimensi-dimensi Komunikasi, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2004), Cet. Ke-4, hal. 28 
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seperti sikap tubuh, gerak tubuh, ekspresi mata, ekspresi wajah, 

kedekatan jarak dan sentuhan 

 

b. Klasifikasi komunikasi non verbal 

a) Kinesik 

Bidang yang menelaah mengenai gerakan tubuh yang berarti, 

istilah ini diciptakan seorang perintis studi bahasa nonverbal, Ray 

L. Birdwhistell.
10

 Adapun komponen-komponen dari pesan 

kinesik: 

1) Pesan fasial 

Pesan ini menggunakan ekspresi wajah untuk 

menunjukkan makna tertentu. Dari berbagai penelitian 

menyatakan bahwa ekspresi wajah paling sedikit memiliki 

sembilan kelompok makna: bahagia, rasa terkejut, ketakutan, 

kekhawatiran, kesedihan, minat, tekad, kemuakan dan 

menakjubkan. 

Leathers 1976 menyimpulkan penelitian tentang wajah 

sebagai berikut: 

1. Wajah mengkomunikasikan ekspresi senang atau tidak 

dengan memandang objek penelitiannya dan menilai 

baik atau buruknya makna yang terdapat didalamnya 

                                                           
10

Deddy Mulyana, Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, (Bandung: PT. Remaja Rodakarya, 

2000), hal. 317 
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2. Wajah mengkomunikasikan minat atau keinginan 

seorang terhadap orang lain maupun lingkungan 

3. Wajah juga bisa mengkomunikasikan intensitas 

keterlibatan diri didalam suatu situasi 

4. Barangkali wajah mengkomunikasikan sesuatu adanya 

atau kurangnya pengertiaan 

 

2) Pesan gestural 

Menunjukkan gerakan sebagian tubuh seperti wajah 

(tersenyum dan pandangan mata), tangan, kepala, kaki, dan 

lainnya yang dapat digunnakan sebagai isyarat bergerak.
11

 

Gerakan tubuh tersebut digunakan untuk memberikan 

informasi dengan berbagai makna, seperti membusungkan 

dada (sombong), menundukkan kepala (merendah), berdiri 

tegak (brani), dan bertopang dagu (sedih).
12

 Pesan gestural ini 

berfungsi sebagai: mendorong atau membatasi, menyesuaikan 

atau mempertentangkan, responsive atau non responsive, 

perasaan positif atau negative, memperhatikan atau tidak 

memperhatikan, menyetujui atau menolak. 

Pesan gestural yang mempertentangkan terjadi apabila 

pesannya memiliki arti lain dari arti pesan verbal atau pesan 

lainnya. Pesan gesture renponsive menunjukkan gerture yang 
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Ibid 

12
 Jalaluddin Rakhmat, Psikologi Komunikasi,(Bandung: PT Remaja Rosdakarya,1985), cet. 

Ke-1, hal 85  
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ada kaitannya. Tak responsive mengabaikan permintaan untuk 

bertindak. Negatif menunjukkan sikap dingin, merendahkan 

atau menolak. 

3) Pesan postural 

Pesan ini berkaitan dengan seluuh anggota tubuh,seperti 

postur seorang murid ketika berhadapan dengan gurunya dan 

postur seorang santri ketika berhadapan dengan kiai. 

Mehrabian menyimpulkan ada tiga makna yang dapat 

disampaikan: 

1. Immediacy 

Pengungkapan yang menunjukkan rasa, seperti halnya rasa 

kesukaan/ketidaksukaan terhadap individu lain. Posture 

tubuh yang condong kearah lawan bicara menunjukkan 

kesukaan dan penilaian positif 

2. Power  

Posture tubuh yang mengungkapkan status tinggi pada dari 

komunikator  

3. Renponsiveness 

Individu yang mengkomunikasikan bila ia bereaksi secara 

emosional terhadap lingkungan yang dihadapinya baik 

positif maupun negatif. 

b) Proksemik 

Pesan ini disampaikan melalui pengaturan jarak dan ruang. 

Kita dapat mengungkapkan keakraban kita kepada orang lain. 

Misalnya pada proses pembelajaran dipesantren, pengaturan ruang 

sangatlah penting untuk menumbuhkan rasa kenyamanan, percaya 
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diri, sikap kritis, dan peningkatan harga diri seseorang. Sedangkan 

pengaturan jarak tidak kalah penting untuk meningkatkan 

perkembangan kompetensi diri dan kreativitas anak didik sebagai 

peserta didik yang potensial. Pesan ini juga diungkapkan dengan 

mengatur ruang, objek, dan rancangan interior yang menunjukkan 

status social, ekonomi, keterbukaan dan keakraban. 

c) Artifaktual 

Pesan ini disampaikan melalui body image, pakaian, 

kosmetik, dan lain-lain. Pada umumnya pakaian yang digunakan 

untuk menyampaikan identitas diri kita, menunjukkan bagaimana 

perilaku kita kepada orang lain dan bagaimana orang lain 

sepatutnya memperlakukan kita.Agar pesan itu dapat sampai 

kepada orang yang terlibat dalam komunikasi, maka seharusnya 

penyampai pesan menggunakan body image sesuai dengan makna 

yang dituju. 

Selain itu pakaian juga dapat digunakan untuk 

mengungkapkan perasaan, misalnya perasaan duka cita 

(menggunakan simbol pakaian hitam) dan formalitas (sandal dan 

pakaian yang sesuai dengan situasi formal maupun informal). 
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d) Paralinguistik 

Merupakan pesan non verbal yang hampir sama 

penyampaiannya dengan pesan verbal. Jadi, jika petunjuk verbal 

menunjukkan apa yang diucapkan, petunjuk paralinguistik 

mencerminkan bagaimana cara mengucapkannya.
13

 Pada satu 

pesan verbal bisa memiliki arti yang berbeda-beda bila 

disampaikan dan diucapkan dengan cara berbeda-beda. 

Hal-hal yang membedakan antara lain: nada, volume, ritme, 

kualitas suara, dan kecepatan. Secara keseluruhan paralinguistik 

merupakan alat yang paling cermat untuk menyampaikan perasaan 

kita kepada orang lain. 

a. Pesan sentuhan 

Pesan ini disampaikan melalui kesensitivan kulit. 

Sepertihalnya orang yang sedang marah ia akan mencubit 

keras, kasih sayang, keakraban dan lain-lain. Smith 

melaporkan berbagai perasaan yang dapat disampaikan 

perasaan dan yang paling biasa dikomunikasikan sentuhan ada 

lima: takut, marah, bercanda, tanpa perhatian dan kasih sayang. 
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b. Pesan olfaksi 

Merupakan pesan non verbal melalui indra  pencium yang 

dapat merasakan bau-bauan yang telah dikenalnya, seperti bau 

minyak wangi, bau bawang, bau makanan dan lain-lain. 

Bahkan seseorang dapat mengenali bau minyak wangi orang 

terdekatnya yang sering dipakai. 

 

c. Teori Komunikasi Non Verbal 

Menurut Darwin dan Morris ada dua teori komunikasi non verbal 

dalam pendekatan etologi. Teori pertama yaitu teoricumulative 

stucture(struktur stimulus), teori ini memfokuskan analisisnya pada 

makna yang diasosiasikan dengan kinesic dan membahas mengenai 

makna yang berkaitan dengan gerak tubuh dan ekspresi wajah 

ketimbang struktur perilaku. Teori kedua yaitu Action Theory (teori 

tindakan), teori ini menekankan pada suatu pandangan mengenai 

kinesic yang lebih didasarkan tindakan. Dia mengasumsikan bahwa 

tindakan tidak terbentuk dengan sendirinya, melainkan terbagi ke 

dalam suatu rangkaian panjang peristiwa terpisah-pisah.  

Terdapat lima kategori dalam tindakan: pembawaan (inbom) 

berarti insting yang dimiliki sejak lahir, ditemukan (discovered) berarti 

dialkukan secara sadar dan terbatas pada struktur genetic tubuh, 

diserap (absorb) dilakukan secara tidak sadar melalui interaksi dengan 
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orang lain, dilatih (trained) diperoleh dengan belajar, berjalan, 

mengetik, mendengar dll, dan  campuran (mixed) diperoleh melalui 

berbagai macam cara yang mencakup keempat hal diatas.
14

 

Pada kedua teori diatas memiliki titik tekan yang berbeda-beda, 

namun pada tujuan dan maknanya tetap sama. Bahwa komunikasi non 

verbal tidak dipelajari, ia adalah bagian alami dari keberadaaan 

manusia yang diasumsikan melalui tindakan, ekspresi,  dan gerak 

tubuh yang dilakukan dengan sadar ataupun tidak sadar. Komunikasi 

yang dilakukan secara verbal tidak akan lengkap tanpa komunikiasi 

non verbal. 

 

d. Batasan-batasan Komunikasi Non Verbal 

1. Komunikasi non verbal berada dalam konteksnya. Maksudanya 

komunikasi verbal disini berjalan sesuai dengan konteksnya. 

Karena perilaku non verbal bisa saja mempunyai arti yang 

berbeda-beda. Misalnya kedipan mata (itu bisa diartikan sebuah 

ajakan dilain konteks, penuh cinta, berbohong, dan lainnya), 

tersenyum (bisa diartikan keramahtamahan atau sapaan, 

ketertarikan seseorang, perasaan malu, dan lainnya), dsb. 
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 Raharjo, Mulyo dan Daryanto, Teori Komunikasi, (Yogyakarta: Gava Media, 2016), cet. 

Ke-1, hal. 176-178 
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2. Perilaku non verbal adalah perilaku yang normal, maksudnya 

perilaku pada umumnya menggunakan gerakan tubuh untuk 

menyampaikan sebuah makna. Misalnya mimik wajah ( ketika 

pesan verbal diucapkan dengan perasaan bahagia, maka mimik 

wajah dari pesan non verbal akan menunjukkan ekspresi 

bahagianya), gerakan tangan (ketika mengucapkan kata “itu” maka 

pesan non verbal mengarahkan gerakan tangan yang menunjukkan 

sesuatu yang dituju), dsb. 

 

3. Tahfidz Al-Qur’an 

a. Pengertian Tahfidz Al-Qur’an 

Tahfidz Qur‟an terdiri dari dua suku kata, yaitu Tahfidz dan 

Qur‟an, yang mana keduanya mempunyai arti yang berbeda. yaitu 

tahfidz yang berarti menghafal. Menghafal dari kata dasar hafal yang 

dari bahasa arabhafidza-yahfadzu-hifdzan, yaitu lawan dari lupa, yaitu 

selalu ingat dan sedikit lupa.
15

 

Sedangkan menurut Abdul Aziz Abdul Rauf definisi menghafal 

adalah “ proses mengulang sesuatu baik dengan membaca 
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Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), hal. 105 
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ataumendengar.” Pekerjaan apapun jika sering diulang, pasti menjadi 

hafal.
16

 

Seseorang yang telah hafal Al-Qur‟an secara keseluruhan di luar 

kepala, bisa disebut dengan juma‟dan huffazhul Qur‟an. Pengumpulan 

Al-Qur‟an dengan cara menghafal (Hifzhuhu) ini dilakukan pada masa 

awal penyiaran agama Islam, karena Al-Qur‟an pada waktu itu 

diturunkan melalui metode pendengaran. Pelestarian Al-Qur‟an 

melalui hafalan ini sangat tepat dan dapat dipertanggungjawabkan, 

mengingat Rasulullah SAW tergolong orang yang ummi.
17

 

 

ۖۖ

Artinya : Katakanlah: "Hai manusia sesungguhnya aku adalah 

utusan Allah kepadamu semua, yaitu Allah Yang mempunyai kerajaan 

langit dan bumi; tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia, 

Yang menghidupkan dan mematikan, maka berimanlah kamu kepada 

Allah dan Rasul-Nya, Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah 
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 Abdul Aziz Abdul Rauf, Kiat Sukses Menjadi Hafidz Al-Qur’an Da’iyah, (Bandung: PT 

Syaamil Cipta Media, 2004), Cet. Ke-4, hal. 4 
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dan kepada kalimat-kalimat-Nya (kitab-kitab-Nya) dan ikutilah dia, 

supaya kamu mendapat petunjuk".(Q.S. Al-A‟raf: 158)
18

 

 

Sedangkan pengertian Al-Qur‟an adalah kalam Allah yang 

bernilai mu‟jizat yang diturunkan kepada Rosulullah Saw dengan 

perantara malaikat Jibril yang diriwayatkan secara mutawattir, dan 

membacanya termasuk ibadah.
19

 Sedangkan membaca dari kata 

Qoro‟a yang senada dengan Thola‟a yang artinya membaca, menelaah 

dan mempelajari.
20

 Jadi membaca disini maksudnya adalah membaca 

al-Qur‟an dengan menelaah dan mempelajari dengan baik dan benar 

sesuai kaidah-kaidah ilmu tajwid. 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa tahfidz Al-

Qur‟an adalah suatu proses untuk mempelajari, menghafal, mengingat, 

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

kepada Rasulullah Saw. Diluar kepala agar tidak terjadi perubahan dan 

pemalsuan serta dapat menjaga dari kelupaan baik secara keseluruhan 

ataupun sebagainya. 
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Departemen agama RI, Al-Hikmah, Al-Quran dan terjemahannya, (Bandung: CV. Penerbit 

Diponogoro, 2008), hal. 171 
19

Al-Hafidz Ahsin W, Bimbingan Praktis Menghafal al-Qur'an, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2000), hal. 1 
20

Ahmad Warson, Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, (Surabaya: Pustaka 

Progressif, 1997), hal. 1101 
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b. Kiat-kiat Menghafal Al-Quran 

a) Mempunyai niat yang benar dan ikhlas karena mengharapkan 

ridho Allah dalam menghafal  Al-Qur‟an, dalam artian menghafal 

Al-Qur‟an itu bukan karena ingin mencari popularitas/ingin 

terkenal atau ingin dipuji orang bahwa dia hafal Al-Qur‟an. 

Apabila seseorang mempunyai keinginan untuk menghafal Al-

Qur‟an disertai dengan niat yang benar dan ikhlas maka niscaya 

Allah akan mem berikan pintu kemudahan baginya dalam 

menghafal. 

b) Seseorang yang menghafal al-Qur‟an karena riya/ingin dilihat 

orang lain maka tidak ada pahala baginya bahkan dia tidak akan 

pernah mencium baunya syurga.  

c) Senantiasa berdoa dan bermunajat kepada Allah untuk supaya 

diberikan kemudahan dalam menghafal Al-Qur‟an. Tidak ada 

seorangpun yang memberikan kekuatan dan kemudahan untuk 

mengahafal Al-Qur‟an kecuali Allah. Ibnu Abbas pernah berkata: 

”kalau lah tidak Allah berikan kekuatan kepada manusia untuk 

dapat membaca Al-Qur‟an dan menghafalnya niscaya manusia 

tidak akan mampu untuk membaca dan menghafalnya”. Dan ini 

sejalan dengan firman Allah yang berbunyi: 
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Artinya :“Sesungguhnya kami telah memberikan 

kemudahan Al-Qur’an ini untuk diingat, apakah kamu akan 

senantiasa mengingatnya.”  (Q.S. Al-Qomar:17)
21

 

 

d) Dengan demikian, sudah selayaknya manusia selalu 

bermohon/berdo‟a kepada Allah yang memberikan kemudahan 

ketika hendak menghafal Al-Qur‟an dengan penuh kekhusuan dan 

rasa rendah diri pada waktu-waktu yang mustajab/diijabah do‟a 

seperti tengah malam disaat manusia terlelap tidur.  

e) Perbanyak istigfar/minta ampunan kepada Allah dari segala dosa 

yang telah diperbuat dan jauhilah perbuatan-perbuatan maksiat, 

karena inilah yang dapat menhambat seseorang dalam menghafal 

Al-Qur‟an. 

f) Sabar dan mempunyai keinginan yang kuat untuk menghafal Al-

Qur‟an. Pada mulanya menghafal Al-Qur‟an itu nampak sulit dan 

malas rasanya untuk melakukannya itu karena itulah tipu daya 

syaitan yang selalu berusaha menggoda manusia untuk menghidari 

dari perbuatan baik termasuk menghafal Al-Qur‟an. Oleh karena 

itu, dianjurkan bagi kita supaya terhindar dari sifat malas. 

g) Karena menghafal Al-Qur‟an ini banyak godaan dan gangguan, 

maka dibutuhkan kesabaran untuk senantiasa rutin dalam 
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 Departemen agama RI, Al-Hikmah, Al-Quran dan terjemahannya, (Bandung: CV. Penerbit 

Diponogoro, 2008),hal. 530 
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menghafal. Insyaallah kalau kita sabar Allah akan senantiasa 

memberikan kemudahan pada kita. 

h) Meluangkan waktu untuk menghafal Al-Qur‟an. Sempatkan waktu 

untuk menghafal dan jadwalkan hari dan jam sekian saya wajib 

ngafal jangn digunakan untuk hal yang lain supaya pikiran kita 

terpusat pada satu titik yaitu menghafal Al-Qur‟an. 

i) Tidak menyibukkan diri dari hal-hal yang sifatnya duniawi, dalam 

artian bukan berarti harus meniggalkannya tetapi jangan terlalu 

jadi perhatian kita. 

j) Buatlah jadwal harian untuk menambah hafalan dan mengulang 

bacaan Al-Qur‟an yang dihafal dengan memperhatikan tajwid serta 

makharijul hurufnya. 

k)  Membacanya dengan bacaan tartil, jangan tergesa-gesa. Hal itu 

juga dapat mempengaruhi kuatnya hafalan, semakin dia cepat 

membacanya semakin cepat juga dia lupa tetapi kalau dia 

membacanya dengan tartil maka hafalannya itu akan sulit untuk 

hilangnya.
22
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Sa‟id Agil Husin Al-munawar, Op.Cit,hal. 4 



 
 

45 
 

c. Keutamaan Menghafal Al-Quran 

Fadhilah/ keutamaan didunia 

1) Al-Quran menjanjikan kebaikan, berkah dan kenikmatan bagi 

penghafalnya 

2) Seorang hafidz Al-Quran adalah seseorang yang mendapat 

tasyrif nabawi (penghargaan khusus dari Nabi) 

3) Hifdzul Quran merupakan orang yang diberi ilmu 

4) Hafidz Quran adalah keluarga Allah yang berada diatas bumi 

5) Menghormati seorang penghafal Al-Quran sama saja 

mengagungkan Allah SWT 

 

Fadhilah/keutamaan di akhirat: 

1) Al-Quran akan jadi penolong (syafaat) bagi penghafal  

2) Hifdzul Quran akan meninggikan derajat manusia disurga.  

 

Sesuai janji Allah dalam sabda Rasulullah: 

 

Artinya : Dari Sayyidina Umar bin Khattab 

Radhiyallahu „anhu: Baginda Rasulullah Shallallahu „alaihi 

wasallam bersabda: “Sesungguhnya Allah Ta’ala mengangkat 

(derajat) beberapa kamu dengan Kitab (Al-Quran) dan 

merendahkan yang lainnya dengan Al-Quran.” (H.R. 

Muslim)
23

 

 

3) Para penghafal Al-Quran bersama dengan para malaikat yang 

mulia dan taat 

4) Bagi para penghafal kehormatan berupa tajul karomah 

(mahkota kemuliaan) 

5) Kedua orang tua penghafal Al-Quran mendapatkan kemuliaan 
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 Hadist shahih: Diriwayatkan dalam kitab Shahih Muslim dan Kitab Muskilul Atsar (Ath-

Thohawi) dari Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu „anhu, hal. 817 



 
 

46 
 

6) Penghafal Al-Quran adalah orang yang paling banyak 

mendapatkan pahala. 

 

d. Tujuan Menghafal al-Quran 

Kaum msulimin baik dalam wajib kifayah maupun sunnah, 

dalam menghafal al-Quran dikarenakan dengan dilatarbelakangi oleh 

beberapa tujuan, yang diantaranya ialah: 

1. Agar tidak terjadi penggantian atau pengubahan pada al-Quran 

2. Agar dalam pembacaan al-Quran yang diikuti dan dibaca kaum 

muslimin tetap dalam satu arahan yang jelas sesuai standar yaitu 

mengikuti qiraat mutawatir 

3. Agar kaum muslimin yang sedang menghafal al-Quran atau yang 

telah menjadi hafiz dapat mengamalkan al-Quran, berperilaku dan 

berakhlak sesuai dengan isi al-Quran 

4. Agar dapat mengajarkan dan mensyiarkan ajaran islam melalui Al-

Qur‟an. 

 

 

C. Faktor Penghambat Komunikasi Verbal dan Non Verbal dalam Proses 

Tahfidz Al-Qur’an 

 Menurut Ruslan, ada beberapa factor penghambat komunikasi verbal 

dan non verbal dalam proses tahfidz Al-Qur‟an sebagai berikut :
24

 

a. Hambatan dalam Proses Penyampaian (Sender Barries) 

Hambatan ini datang dari komunikator yang mengalami kesulitan dalam 

menyampaikan pesan, tidak menguasai materi yang akan disampaikan 

kepada komunikan. Hambatan ini juga datang dari komunikan yang 

mengalami kesulitan dalam memahami makna pesan yang disampaikan 
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 Ruslan Rosady, Management Public Relations dan Media, (Jakarta : PT. Rajagrafindo, 

2008), hal. 9-10 
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dari komunikator. Hal ini terjadi karena rendahnya tingkat penguasaan 

bahasa, pendidikan, intelektual dan sebagainya yang terdapat dalam diri 

komunikan.  

b. Hambatan Semantik (Semantik Pers) 

Hambatan semantik yaitu adanya perbedaan dan pemahaman antara 

pemberi pesan (Komunikator) dengan penerima pesan (Komunikan) 

tentang satu bahasa atau ucapan. Dalam penyampaian pesan yang terlalu 

kaku dan formal, sehingga menyulitkan pihak komunikan untuk mengerti 

pesan yang disampaikan. 

c. Hambatan Sosial (Syscossial Noies) 

Hambatan ini terjadi karena adanya perbedaan yang cukup lebar dalam 

aspek kebudayaan, adat istiadat, persepsi, dan nilai-nilai yang dianut 

sehingga kecenderungan, kebutuhan serta harapan-harapan dari kedua 

belah pihak yang berkomunikasi berbeda. 

d. Hambatan Secara Biologis  

Secara biologis dapat menghambat proses komunikasi, seperti gangguan 

dari dalam diri seseorang yang cenderung tidak mau melakukan aktifitas. 

Hal ini membuat komunikasi tidak berjalan baik antara komunikator dan 

komunikan, karena respon yang sampai kepada komunikan tidak cepat. 



 
 

BAB III 

PON-PES MADINTAUL ILMI DAN KOMUNIKASI VERBAL DAN NON 

VERBAL DALAM PROSES TAHFIDZ AL-QUR’AN 

 

A. Gambaran Umum Pon-pes Madinatul Ilmi 

1. Sejarah Berdirinya Pon-pes Madinatul Ilmi 

Islam sebagai agama rahmatan lil‟alamin, membawa ajaran terbaik 

bagi umatnya. Setiap pesan-pesan kebaikan agama Islam disampaikan 

dengan syiar dakwah dengan cara terbaik. Salah satu upaya syiar agama 

Islam dilakukan dengan berdakwah. 

Dakwah menjadi salah satu yang terpenting dalam ajaran islam 

dan dipandang perlu untuk disebar luaskan dikalangan masyarakat. 

Penyampaian pesan-pesan dakwah yang berisi peringatan dan ajakan pada 

tata cara hidup yang baik yang membawa, mengingatkan pada fitrah 

hidup, ketuhanan, amar ma‟ruf nahi mungkar, dan peningkatan keimanan 

dan ketakwaan. Dalam berdakwah perlu adanya pengembangan ajaran 

islam, agar tidak terjadi kesalahan dalam penyampaian materi dengan 

hakikat agama islam yang sesungguhnya. Karena itulah perlu wadah atau 

yayasan dakwah yang dibangun untuk membimbing kader-kader dakwah, 

dan mengembangkan ajaran islam serta menyebarluaskannya dikalangan 

masyarakat manapun. 
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Pondok pesantren merupakan wadah terbesar di Indonesia dalam 

pengembangan syiar dakwah. Di kalangan masyarakat Pondok Pesantren 

dipandang sebagai tempat syiar dakwah yang bisa dijadikan contoh 

terbaik mengenai keagamaan, mampu menciptakan kader-kader ulama 

serta sebagai benteng pertahanan dalam syiar dakwah islam. 

Pondok pesantren Madinatul Ilmi hadir sebagai lembaga dakwah 

yang terletak di Jln. Raya Gumukrejo No 42 KM 677 Kec. Pagelaran Kab. 

Pringsewu Lampung, didirikan pada tahun 2006 resmi beroprasi sejak 

diterbitkannya Piagam Pondok Pesantren dari Departemen Agama no. 

645/PP/Tgm/2006 dan berdasar hukum Nomor 28,Tanggal 20 maret 2006. 

Sejak berdirinya Pon-pes Madinatul Ilmi yang diasuh oleh seorang 

„Alim ulama yang karismatik dan santun serta bijaksana, beliau dikenal 

dengan sosok seorang dai muda yang bisa diterima oleh semua kalangan. 

Beliau adalah KH. Muhammad Nur Aziz bin Nurhamid, sejak kecil beliau 

sudah mengenyam pendidikan agama, bahkan beliau menghabiskan waktu 

untuk mengkaji ilmu dipesantren Yasmida Ambarawa, setelah itu beliau 

melanjutkan Pendidikan agamanya di Pondok Pesantren Raudlatul Ulum 

Kencong, Kediri, Jawa tengah yang diasuh oleh KH. Syaerozi, 

sepulangnya dari pulau Jawa beliau menikah dan mengabdi serta 

mengamalkan ilmunya di Pondok Pesantren Miftahul Huda, sejak itu pula 

beliau mulai dikenal sebagai sosok dai muda. Hingga pada akhirnya 
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ayahanda memerintahkan beliau untuk hijrah dan mendirikan Pondok 

Pesantren. 

Pon-pes Miftahul Huda yang dikenal dengan nama Yasmida 

(Yayasan Miftahul Huda) merupakan induk dari Pon-pes Madinatul Ilmi, 

Yasmida diasuh oleh KH.Sobri Dinal Mustofa beserta istrinya Dra. Hj. 

Ani Fitriani yang sampai saat ini menjadi dewan penasihat di Pon-pes 

Madinatul Ilmi. Beliau ikut andil dalam pendirian Pon-pes Madinatul Ilmi 

ini, sehingga pada awal pembukaan Pon-pes Madinatul Ilmi memiliki 

santri sebanyak 100 orang. Program pertama yang dilakukan 

yaituProgram „Alim (program yang dibaca atau yang dikaji) atau kitab-

kitab pesantren salafiah. “Sesuai dengan yang saya pelajari, saya 

mengambil contoh ajaran-ajaran pondok pesantren yang ada dijawa, 

khususnya Pon-pes di Jawa Timur, dari mulai kitab alatnya, tajwidnya, 

fiqihnya dan lain-lain.”
1
 

Sebagai pendiri Pon-pes Madinatul Ilmi KH. Muhammad Nur 

Aziz mengharapkan kemajuan pada program-program kegiatan yang 

berlangsung. Seiring berjalannya, hingga saat ini Pon-pes Madinatul Ilmi 

telah banyak menggali program-program kegiatan yang memacu 

perkembangan santri yang mempelajari agama islam, salah satunya adalah 

program kegiatan Tahfidz Al-Qur‟an. 
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Dalam upaya pencapaian santri yang kompeten, Pon-pes 

Madinatul Ilmi khususnya pada Bidang Pengembangan Santri memiliki 

kegiatan yang mendukung berupa kegiatan praktek nyata untuk mengasah 

potensi santri agar mampu menerapkan apa yang dipelajarinya selama 

dipesantren.
2
 Biasanya kegiatan ini disalurkan untuk membekali santri-

santri dalam terjun ke masyarakat dan mengikuti ajang perlombaan yang 

berkaitan, seperti MTQ (Musabaqoh Tilawatil Qur’an), FAS (Festival 

Anak Sholeh), dan lain-lain.
3
 

Sampai sejauh ini Pon-pes Madinatul Ilmi berhasil melahirkan 

alumni-alumni yang mandiri dan kompeten, dengan bekerjasama dengan 

Pon-pes lainnya dalam mengembangkan dan menyalurkan program 

kegiatan khususnya pada program Tahfidz Al-Qur‟an.  

 

2. Visi, Misi dan Tujuan Pon-pes Madinatul Ilmi 

Adapun visi, misi dan tujuan Pon-pes Madinatul Ilmi adalah sebagai 

berikut: 

a. Visi  

“Mempersiapkan generasi islam yang tangguh dan berkualitas dan 

mencetak generasi yang berilmu amaliyah, beramal ilmiyah, dan 

berakhlakul karimah”. 

                                                           
2
 Muhammad Andre Sofyan, Pengurus Pon-pes Madinatul Ilmi, Bidang Pengembangan 

Santri, Wawancara 09 Juni 2017 
3
 Anis Muzayanah, Santri Pon-pes Madinatul Ilmi, Wawancara10 Juni 2017 



 
 

52 
 

b. Misi 

1) Ikut membangun kesatuan dan persatuan Negara Republik 

Indonesia serta membangun dan mempererat tali persaudaraan 

umat islam  

2) Meningkatkan amar ma‟ruf nahi mungkar dengan jalan sebaik-

baiknya dengan melaksanakan pendidikan yang mengedepankan 

budi pekerti dan keteladanan 

3) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan yang paripurna 

bertanggung jawab dan berorentasi untuk kepentingan diri sendiri, 

keluarga, agama dan bangsa. 

4) Memperluas penyebaran aqidah Ahlussunnah Wal jama‟ah dalam 

arti dan cara yang seluas-luasnya. 

5) Memberikan pengetahuan dan pemahaman sosial sebagai bekal 

hidup bermasyarakat 

c. Tujuan 

1) Mentasawufkan ilmu agama 

2) Mensyiarkan agama islam dikalangan masyarakat 

3) Mencegah kegiatan-kegiatan negatif dilingkungan masyarakat, 

seperti kenakalan dan kriminalitas dijalannan 

4) Melahirkan seseorang yang kompeten dalam menyebarkan ajaran 

islam 
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3. Struktur Kepengurusan Pon-pes Madinatul Ilmi 

Dalam upaya membangun citra yang baik, yayasan Pon-pes 

Madintaul Ilmi membentuk struk kepengurusan yang bertujuan untuk 

membagi tugas dan pekerjaan sesuai dengan kemampuan dan skill guna 

mencapai visi, misi dan tujuan yayasan. 

Adapun struktur organisasi Kampoeng Nasyid terdiri dari: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.1 

Kepengurusan Pon-pes Madinatul Ilmi 

 

 

 

 

 

PENASIHAT 

PIMPINAN 

SEKRETARIS BENDAHARA 

BIDANG 

PENDIDIKAN 

BIDANG 

KETERAMPILAN 

BIDANG 

SOSIAL 

BIDANG 

KEGIATANSANTRI 

BIDANG 

PRASARANA 

BIDANG 

HUMAS 

SANTRI 

LURAH SANTRI 

KETUA KEGIATAN 
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Adapun uraian struktur kepengurusan Pon-pes Madinatul Ilmi adalah 

sebagai berikut : 

 

1. Penasehat   : KH.Sobri Dinal Mustofa             

     : Dra. Hj. Ani Fitriani 

2. Pimpinan / Pengasuh : KH.Muhammad Nur Aziz 

3. Sekretaris   : Ust.Muhammad Fauzan 

4. Bendahara   : Ustadzah Sawitri 

5. Bidang Pendidikan : Ustadz Bayu Setiawan  

6. Bidang Ketrampilan : Ustadz Asfahani 

7. Bidang Sosial  : Ustadz Ali Mashud 

8. Bidang Kegiatan Santri :  M. Andre sofyan 

9. Bidang Prasarana  : Muhammad Arifin  

10. Bidang Humas  : Ustadz Nuril Huda . 

11. Lurah Putra  : Nur Hafidz 

12. Lurah Putri  : Siti May Saroh 

13. Ketua Jamiyah  putra : Habibur Rohman  

14. Ketua Jamiyah Putri : Kusmida  
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4. Program Kegiatan Pon-pes Madinatul Ilmi 

1) Latihan Khitobah 

Khitobah merupakan progam kegiatan yang dilakukan dengan 

cara praktik, kegiatan ini bertujuan mengasah potensi para santri untuk 

memiliki jiwa siap sigap dalam mengamalkan apa yang telah mereka 

pelajari sebelumnya di pesantren.
4
 

Kegiatan khitobah ini sudah terlaksana sejak awal berdirinya 

Pon-pes Madinatul Ilmi di malam Minggu pada jam 20.00 – 23.00 

WIB, khitobah memuat penyampaian ceramah oleh Dai dan Daiyah 

yang masih tahap belajar dalam bidang agama serta hiburan islami 

yang dikenal dengan sebutan rebana maupun hadroh. 

Sebagai contoh pertama kegiatan khitobah dilaksanakan oleh 

para pengurus Pon-pes Madinatul Ilmi yang tengah berpengalaman 

dan seluruh santri mengikuti prosesnya dengan harapan dapat 

mencontoh untuk dilaksanakan pada jadwal kegiatan khitobah dihari 

selanjutnya.
5
 

Program kegiatan khitobah sebagai bentuk pelatihan gerakan 

dakwah dalam menyebarkan ajaran islam yang dikemas secara unik 

dan tidak membosankan sehingga seluruh santri selalu termotivasi 

untuk selalu mengikuti kegiatan tersebut. Selain latihan Dai/Daiyah 

                                                           
4
 Muhammad Andre Sofyan, Bidang Pengembangan Santri, Wawancara 09 Juni 2017 

5
 Ali Mashud, Ustadz Pon-pes Madinatul Ilmi, Wawancara 09 Juni 2017 
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dan hiburan, dalam kegiatan khitobah dilatih juga menjadi MC 

(Master of Ceremony), Qiro‟ah Al-Qur‟an, Sambutan, dan Do‟a. 

Menurut Kholilatun Nahdhiyyah sebagai santri Madinatul Ilmi 

kegiatan ini sangat bermanfaat dalam mengajarkan syiar dakwah, 

karna pada setiap materi yang disampaikan mengajak kita untuk selalu 

berbuat kebaikan serta materi yang disampaikan bernilai positif 

diselingi dengan hiburan islami yang menyentuh, diharapkan seluruh 

santri dapat selalu istiqomah dalam mempelajari syiar dakwah.
6
 

2) Jam‟iyyah Al barjanzi 

Jam‟iyyah Al barjanji merupakan kegiatan pembacaan 

sholawat Nabi SAW dengan bukupanduan sholawat Al barjanji. Al 

barjanji terdiri dari doa-doa, puji-pujian dan penceritaan riwayat 

NabiMuhammad SAW yang dilafalkan dengan suatu irama atau nada 

yang biasa. Al Barzanji berisi tentang kehidupan Nabi Muhammad 

SAW, yaitu silsilah keturunannya, masa kanak-kanak, remaja, 

pemuda, hingga diangkat menjadi Rasul. Di dalamnya mengisahkan 

sifat-sifat mulia yang dimiliki Nabi Muhammad SAW, serta berbagai 

peristiwa untuk dijadikan teladan umat manusia. 

Kegiatan ini diterapkan dalam waktu bersamaan antara santri 

putra dan santri putri dengan ruangan yang terpisah. Adapun santri 

putra bertempat di Masjid Pon-pes Madinatul Ilmi yaitu Masjid At-

                                                           
6
 Kholilatun Nahdhiyyah, Santri Pon-pes Madinatul Ilmi, Wawancara 10 Juni 2017 

https://id.wikipedia.org/wiki/Nabi
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https://id.wikipedia.org/wiki/Irama
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Taqwa, sedangkan santri putri bertempat di aula Pon-pes Madinatul 

Ilmi. Jam‟iyyah Al Barjanji ini dilakukan seminggu sekali pada malam 

Jum‟at ba‟da sholat isya‟ berjamaah, yang bertugas dalam memimpin 

sholawat adalah petugas yang mendapatkan giliran dalam jadwal.
7
 

3) Seni Kaligrafi 

Kaligrafi merupakan salah satu jenis karya seni rupa yang 

menekankan keindahan yang terdapat pada bentuk-bentuk huruf yang 

telah dimodifikasi sehingga mempunyai nilai estetika. Seni kaligrafi 

menjadi kegiatan yang sangat diminati oleh para santri. 

Seni kaligrafi di Indonesia tidak asing, seni kaligrafi sudah 

banyak dijadikan kegemaran bagi masyarakat khususnya para santri 

yang tengah menekuni latihan seni kaligrafi dalam sebuah 

pesantren.Kaligrafi sering diasosiakan terhadap tulisan Arab, identik 

dengan kertas, tinta dan handam sebagai alat tulisnya.Sampai saat ini 

seni kaligrafi telah berkembang pesat, sehingga terdapat sebuah 

lembaga yang menaungi pelatihan atau kursus seni kaligrafi. 

LEMKA (Lembaga Kaligrafi AL-Qur’an) merupakan lembaga 

pembinaan kaligrafi yang telah berhasil mencetak murid-murid 

berbakat dalam bidang seni. Seni kaligrafi selalu diperlombakan 

keindahannya untuk mengasah kreatifitas dalam hal positif. 

                                                           
7
 Observasi, Kegiatan Pon-pes Madinatul Ilmi, 09 Juni 2017 
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Kaligrafi di Pon-pes Madinatul Ilmi sudah terlaksana sejak 

tahun 2013, dengan pelatihan yang dijadwalkan setiap hari Minggu di 

aula. Seni kaligrafi yang ajarkan dapat menunjang kegemaran para 

santri untuk memahami kalimat yang mereka tulis baik tulisan Arab 

maupun terjemahnya.
8
 

Salah satu santri mengikuti lomba seni kaligrafi pada kegiatan 

MTQ (Muhasabaqoh Tilawatil Qur’an), dia adalah Muhammad 

Arifin.  

Muhammad Arifin mengatakan: 

“Ada kepuasan tersendiri ketika mempelajari soal seni, 

karena seni mengajarkan kita tentang keindahan baik tulisan 

maupun lukisan. Selain hobi, dengan belajar seni kaligrafi saya 

memperoleh pengalaman. Sehingga menuai juara Harapan I 

tingkat pelajar se-Provinsi Lampung pada tahun 2012 di MAN 

01 Bandar Lampung”.
9
 

 

4) Seni Hadroh dan rebana 

Hadrah adalah salah satu jenis alat musik yang bernafaskan 

Islam. Seni suara yang diiringi dengan rebana (perkusi dari kulit 

hewan) sebagai alat musiknya. Syair-syair Islami yang dibawakan saat 

bermain hadroh mengandung ungkapan pujian dan keteladanan sifat 

Allah dan Rasulallah yang agung. Dengan demikian akan membawa 

dampak kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. 

                                                           
8
 Ashfahani, Ustadz Pon-pes Madinatul Ilmi, Wawancara 09 Juni 2017 

9
 Muhammad Arifin Ilham, Santri Pon-pes Madinatul Ilmi, Wawancara 10 Juni 2017 
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Kegiatan ini biasa dilakukan sambil berdiri, berirama dan 

melantunkan bait-bait pujian atas Nabi Muhammad SAW. Hadrah 

selalu menyemarakkan acara-acara Islam seperti peringatan Maulid 

Nabi, tabligh akbar, perayaan tahun baru hijriyah, dan peringatan hari-

hari besar Islam lainnya. Sampai saat ini hadrah telah berkembang 

pesat di masyarakat Indonesia sebagai musik yang mengiringi pesta 

pernikahan, sunatan, kelahiran bayi, acara festival seni musik Islami 

dan dalam kegiatan ekstrakulikuler di sekolahan, pesantren, remaja 

masjid dan majelis taklim.
10

 

Pengurus Pon-pes Madinatul Ilmi yang bertanggungjawab 

dalam bidang kegiatan santri telah membentuk grup hadroh dengan 

nama Al- Mujtahida. Terdiri dari dua grup hadroh, masing-masing 

terdapat tujuh orang sebagai penabuh dan 5 orang sebagai vocal. 

Salah satu vocal grup hadroh mengatakan : 

“Nama inti dari grup hadroh dipondok ini adalah Al-

Mujtahida, tetapi karena kita terdiri dari dua grup akan sulit untuk 

membedakan satu sama lain. Untuk itu dari ustadz Andre sebagai 

pengurus kegiatan santri memberikan nama terpisah untuk 

keduanya”.
11

 

 

5) Bela diri 

Bela diri adalah olahraga yang keras dilakukan secara langsung 

terhadap lawan atau teman bertanding. Bela diri yang terdapat di Pon-
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 Observasi, Kegiatan HadrohPon-pes Madintaul Ilmi, 09 Juni 2017 
11

 Muhammad Andre Sofyan, Pengurus Pon-pes Madinatul Ilmi, Wawancara 10 Juni 2017 
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pes Madinatul Ilmi adalah seni pencak silat, pencak silat sudah 

terkenal baik di Indonesia maupun luar. Pencak silat diartikan sebagai 

suatu permainan/keahlian dalam mempertahankan diri dengan 

kepandaian menangkis, menyerang dan membela diri dengan  atau 

tanpa senjata. 

Pencak silat diikuti oleh santri putra di Pon-Pes Madinatul 

Ilmi, dengan berpakaian serba hitam dan sabuk dipinggang. Sabuk 

yang dipakai memiliki tingkatan, seperti pada tahap satu sabuk 

berwarna hitam, kedua berwarna merah muda, ketiga berwarna hijau 

dan terakhir kain berwarna putih. Kegiatan ini dilakukan pada malam 

hari ketika kegiatan pokok dipesantren selesai.
12

 

6) Seni baca Alquran 

Seni baca Al-Qur‟an adalah bacaan ayat Al-Qur‟an yang sesuai 

dengan bacaan tajwid dan diperindah oleh irama lagu. Dalam 

membaca Al-Qur‟an dikenal dengan dua istilah, yaitu seni bacaan 

Tartilul Qur‟an dan Qiraatul Qur‟an. Seni baca Al-Qur‟an merupakan 

ilmu lisan, yaitu ilmu yang direalisasikan dengan bacaan atau 

perkataan. Untuk itu mempelajari seni baca Al-Qur‟an Qori‟ dan 

Qori‟ah dituntut untuk mengetahui dan menguasai semua segi yang 

berhubungan dengan seni baca Al-Qur‟an. 
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 Observasi, Kegiatan Bela Diri Pon-pes Madinatul Ilmi, 09 Juni 2017 
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KH. Muhammad Nur Aziz sebagai pimpinan Pon-pes 

Madinatul Ilmi selalu mengajarkan seni baca Al-Qur‟an, dalam selah-

selah waktu antara magrib dan isya‟ dimasjid ba‟da shalat 

berjamaah.
13

 

Program lainnya : 

1) Pengajian dan sorogan kitab 

2) Bahtsul Masail 

3) Ziarah Wali-wali 

4) Istighosah 

5) Tahfidzul Quran ( Hafalan Al quran ) 

 

B. Komunikasi Verbal Dan Non Verbal Dalam Proses Tahfidz Al-Qur’an 

Pada setiap arus kegiatan program yang telah diselenggarakan, 

kemunikasi merupakan hal yang sangat penting sebagai alat untuk dapat 

berbagi informasi maupun menjalin silaturahmi. 

Pimpinan Pon-pes Madinatul Ilmi telah menerapkan sistem komunikasi 

sejak berdirinya Pon-pes Madinatul Ilmi. Komunikasi yang dibangun antara 

pimpinan dengan anggota, baik dalam peraturan yang berlaku maupun dalam 

proses kegiatan didalamnya. Komunikasi yang digunakan pada hal demikian 

yaitukomunikasi vebal dan non verbal berupa bahasa komunikasi yang sopan 
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 Observasi, Kegiatan Pon-pes Madinatul Ilmi, 09 Juni 2017 
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dan santun, diantaranya bahasa lisan, tertulis, gerak tubuh, maupun 

perintah”.
14

 

Komunikasi verbal merupakan bentuk komunikasi yang umum 

digunakan oleh setiap manusia dalam berinteraksi. Oleh karena itu sangat 

penting untuk seorang tahfidz Al-Qur‟an mempelajari mengenai komunikasi 

verbal. Yang dimaksudkan komunikasi verbal adalah komunikasi yang 

dilakukan menggunakan simbol-simbol atau kata-kata, baik yang dinyatakan 

secara lisan maupun secara tertulis. 

Sebelum program kegiatan tahfidz Al-Qur‟an ada di Pon-pes Madinatul 

Ilmi, interaksi komunikasi verbal antara ustadz/ustadzah dengan santri telah 

berlangsung. 

Salah satu santri menyatakan : 

“Saya sudah seringkali mendengar istilah komunikasi verbal, 

baik secara lisan maupun tertulis. Dalam kegiatan tahfidz Al-

Qur‟an ini juga kerap terjadi komunikasi antara santri dengan 

santri maupun santri dengan gurunya, berupa interaksi yang terjadi 

didalamnya.”
15

 

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan salah satu santri 

tahfidz Al-Qur‟an, yaitu Muthia Nur Aulia menyatakan pada proses kegiatan 

tahfidz Al-Qur‟an di Pon-pes Madinatul Ilmi telah menerapkan komunikasi 

verbal, yaitu : Proses tahfidz Al-Qur‟an dengan komunikasi bahasa lisan.
16
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KH. Muhammad Nur Aziz, Pimpinan Pon-pes Madinatul Ilmi, 11 Juni 2017 
15

 Riska Sholehah, Guru Tahfidz Al-Qur’an, Wawancara 09 Juni 2017 
16

 Muthia Nur Aulia, Santri Tahfidz Al-Qur’an,Wawancara09 Juni 2017 
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Karena komunikasi verbal merupakan karakteristik khusus dari manusia. 

Kemampuan berkomunikasi verbal secara efektif sangat penting, sebab 

dengan adanya komunikasi verbal memungkinkan pengidentifikasian tujuan, 

pengembangan hafalan Al-Qur‟an, pemahaman kata, dan motivasi. 

Komunikasi non verbal sama pentingnnya dengan komunikasi verbal, 

karena keduanya saling bekerja sama dalam proses komunikasi. Dengan 

adanya komunikasi non verbal dapat memberikan penekanan, pengulangan, 

melengkapi, dan mengganti komunikasi verbal, sehingga lebih mudah 

ditafsirkan maksudnya. Yang dimaksudkan komunikasi non verbal adalah 

komunikasi yang dilakukan dengan tidak menggunakan kata-kata, melainkan 

komunikasi menggunakan gerakan tubuh, ekspresi wajah, perilaku ataupun 

pakaian yang menunjukkan identitas. 

Berbagai tahapan dalam proses tahfidz Al-Qur‟an, komunikasi non 

verbal dilakukan oleh guru kepada santrinya. Adapun 3 hal komunikasi non 

verbal yang diterapkan, yaitu: kinesik (gerakan bagian tubuh), dan artifaktual 

(body image). 

Menurut Kholilatun Nahdhiyyah mengatakan : 

“Dalam proses kegiatan tahfidz Al-Qur‟an menggunakan 

komunikasi non verbal sangat membantu kelancaran belajar dan 

hafalan Al-Qur‟an. Terkadang saya bisa tahu bahasa tubuh (kinesik) 

dari ustadzah yang menunjukkan ekspresi wajah dengan 

memperlihatkan rasa kecewanya soal hafalan saya yang tidak benar, 

dan lainnya, disitu saya sebagai komunikan bisa memahami pesan 
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yang disampaikan oleh ustadzah, bahwa saya harus meningkatkan 

hafalan Al-Quran dengan lebih baik”.
17

 

Tanda-tanda komunikasi non verbal dapat diidentifikasikan, dari hasil 

penelitian menunjukkan bahwa cara seseorang berpakaian, duduk, berdiri, raut 

wajah, dan gerakan tubuh semuanya menyampaikan informasi kepada orang 

lain. Setiap gerakan kita bisa saja melambangkan komunikasi non verbal, 

sehingga orang lain dapat menterjemahkan apa yang kita lakukan. Maka dari 

itu komunikasi non verbal dapat mempermudah santri dalam mengingat setiap 

hafalannya. 

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat dari kegiatan tahfidz Al-Qur‟an 

dengan menggunakan komunikasi verbal dan non verbal yang telah diterapkan 

di Pon-pes Madinatul Ilmi, sebagai berikut : 

1. Program Tahfidz Al-Qur‟an 

Program Tahdfiz Al-Quran merupakan salah satu program 

unggulan yang berada di Pon-pes Madinatul Ilmi, program ini menjadi 

wadah bagi santri untuk mempelajari serta menghafal Al-Qur‟an dengan 

lebih baik. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, proses kegiatan 

program tahdfiz Al-Qur‟an dipon-pes Madintaul Ilmi menggunakan dua 

metode, yaitu metode wahdah yang berarti dengan menghafalkan ayat 

per ayat secara berulang-ulang sebanyak sepuluh/dua puluh kali, 
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 Kholilatun Nahdhiyyah, Santri Tahfidz AL-Qur’an, 10 Juni 2017 
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sehingga membentuk pola serta bayangan didalam pikiran agar mudah 

diingat dan metode jama‟ yang berarti menghafal secara bersama-sama 

yang dipimpin oleh seorang guru, membacakan satu ayat dan anak-anak 

menirukan secara bersama-sama dengan melihat mushaf. Dengan kedua 

metode ini proses tahfidz Al-Qur‟an berjalan dengan lancar. Berikut ini 

yang termasuk kedalam program kegiatan tahfidz Al-Qur‟an dipon-pes 

Madinatul Ilmi:  

a. Mengkaji Kitab Fiqih Wanita 

Menurut pengamatan yang penulis lakukan, bahwa proses 

komunikasi yang diterapkan dalam mengkaji kitab fiqih wanita 

yaitu komunikasi verbal berupa lisan. Hal ini dapat diketahui dari 

interaksi antara guru dengan santri yang diajar, dalam prosesnya 

guru menyampaikan materi yang dibahas dan santri merespon 

dengan bertanya mengenai materi yang disampaikan tersebut.
18

 

Dalam berkomunikasi terdapat beberapa elemen-elemen yang 

digunakan untuk dapat melangsungkan prosesnya, meliputi 

komunikator (penyampai pesan), komunikan (penerima pesan), 

pesan (isi), dan feed back (respon). Tanpa adanya elemen tersebut 

komunikasi tidak akan berjalan dengan baik. 

Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi tidak hanya dilakukan 

untuk berbicara non formal kepada orang lain, melainkan dalam 
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 Observasi, Mengkaji Kitab Fiqih Wanita, 10 Juni 2017 
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pendidikan juga. Kajian kitab fiqihwanita merupakan salah satu 

materi yang diwajibkan untuk santri tahfidz Al-Qur‟an, 

didalamnya mengajarkan banyak hal mengenai hukum-hukum 

yang menyangkut wanita, seperti diantaranya haid, nifas, 

istihadhah dan lainnya. Diharapkan ketika mereka menyampaikan 

amanah dalam mensyiarkan ajaran islam dapat dibenarkan oleh 

masyarakat yang tentunya menggunakan dasar Al-Qur‟an dan 

Hadist.
19

 

b. Mengkaji kitab mengenai Akhlak. 

Manusia telah hidup bersama dan berdampingan, diantaranya 

terdapat sebuah interaksi yang menimbulkan proses komunikasi, 

dalam proses belajar mengajar pun berlangsung interaksi 

komunikasi. Pembelajaran kitab akhlak merupakan salah satu 

interaksi komunikasi yang melibatkan seorang guru dengan murid, 

sehingga keduanya menghasilkan timbal balik yang disebut 

dengan respon dari komunikasi. 

Berdasarkan hasil yang penulis dapat, pada kajian kitab akhlak 

tersebut telah menggunakan dua jenis komunikasi yaitu 

komunikasi verbal dan non verbal. Komunikasi verbal terdapat 

pada proses belajar mengajar mengenai akhlak, sedangkan 

                                                           
19

 KH. Muhammad Nur Aziz, Pimpinan Pon-pes Madinatul Ilmi, Wawancara 11 Juni 2017 



 
 

67 
 

komunikasi non verbal terdapat pada hasil dari pembelajaran dan 

penanaman akhlak pada santri. 

Kajian kitab akhlak ini merupakan ilmu yang mempelajari 

tingkah laku atau sikap yang digunakan sebagai pendorong untuk 

melakukan perbuatan baik. Kajian akhlak yang dilakukan di pon-

pes Madinatul Ilmi berupa pengajaran adab perilaku, bertutur kata 

yang santun, kejujuran, menghormati dan menghargai sesama 

manusia.  

KH. Muhammad Nur Aziz mengatakan mengenai tujuan 

mengkaji kitab akhlak, yaitu: 

“Mengkaji kitab akhlak sangat penting untuk membentuk 

karakter individu setiap santri agar menjadi pribadi yang 

Qur‟ani. Banyak saat ini orang terjerumus kedalam kenakalan 

dan kejahatan di usia yang masih muda, hal itu disebabkan 

karena kurangnya didikan akhlak baik dari guru, orang tua, dan 

diri sendiri. Maka dari itu, saya sebagai pengasuh dipesantren 

Madinatul Ilmi ini selalu mengedepankan akhlak, sesuai 

dengan visi, misi dan tujuan didirikannya pon-pes Madinatul 

Ilmi”.
20

 

 

Hal ini menunjukkan bahwa mengkaji kitab akhlak sangat 

diperlukan dalam rangka memberantas penyakit kejahatan, 

kekejian, kemungkaran, kedzaliman, kemaksiatan, pemerasan dan 

gejala-gejala keburukan lainnya yang ada pada diri manusia. 

c. Mengkaji Al-Qur‟an (Bin Nadzor) 

                                                           
20

KH. Muhammad Nur Aziz, Pimpinan Pon-pes Madinatul Ilmi, Wawancara 11 Juni 2017 



 
 

68 
 

Mengkaji Al-Qur‟an (Bin Nadzor) merupakan poin utama 

dalam pembacaan dan hafalan Al-Qur‟an. Mempelajari Al-Qur‟an 

tentunya membutuhkan seorang guru untuk dapat mengajarkan 

bagaimana hukum-hukum bacaan Al-Qur‟an, terdiri dari tajwid, 

makharijul huruf  beserta nada bacaan, seperti tartil/qira‟at. Pada 

proses ini terjadi komunikasi yang memberikan pemahaman antara 

penyampai dan penerima pesan, sehingga dapat menimbulkan arus 

timbal balik mengenai kebisaan mengkaji Al-Qur‟an. 

Komunikasi yang terjadi didalamnya berupa bahasa lisan dan 

artifaktual, dengan cara menyampaikan atau mengucapkan pesan 

bersamaan dengan ekspresi wajah yang berguna untuk 

memperkuat isi pesan yang disampaikan. Hal ini dapat membantu 

dalam proses pembelajaran Al-Qur‟an, selain itu proses mengkaji 

Al-Qur‟an (Bin nadzor) menggunakan pengeras suarayang 

bertujuan untuk melatih mental dan rasa percaya diri santri dalam 

menghafal dihadapan umum, agar pada saat wisuda tahfidz Al-

Qur‟an tidak merasa gugup. 

Ustadzah Miftahul Jannah mengatakan : 

“Bin nadzor biasa dilakukan oleh para tahfidz Al-Qur‟an, 

untuk memberikan pemahaman tentang hukum bacaan Al-

Qur‟an dan membentuk percaya diri santri tahfidz dalam 

membaca Al-Qur‟an dengan menggunakan pengeras suara, 
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karena nanti ketika selesai hafalan Al-Qur‟an setiap santri akan 

disimak dari awal hingga akhir pada satu kali duduk”.
21

 

 

d. Menghafal Al-Qur‟an 

Al-Qur‟an merupakan salah satu mukjizat Nabi Muhammad 

saw yang terbesar dan sebagai kitab suci bagi umat Islam. Al-

Qur‟an berisi firman-firman Allah swt yang berupa perintah dan 

larangan, kisah dan hikmah, petunjuk bagi seluruh umat manusia 

yang beriman dan bertakwa kepada Allah swt. Sebagai kitab suci 

yang merupakan petunjuk dari Yang Maha Suci, tentunya Al-

Qur‟an memiliki kemuliaan dan keagungan yang sangat tinggi. 

Menghafal Al-Qur‟an termasuk perintah dari Allah SWT yang 

bertujuan untuk dapat menjaga kemurnian kitab Al-Qur‟an. Al-

Qur‟an memiliki kedudukan yang sangat mulia di dalam agama 

Islam, sehingga begitu banyak umat muslim yang bertekad untuk 

menghafal isi seluruh Al Quran yang terdiri atas 114 surat dan 

kurang lebih 6.666 ayat tersebut. Kegiatan menghafal yang telah 

mulai dilakukan sejak zaman Rasulullah saw tersebut hingga kini 

masih didawamkan oleh banyak umat muslim. 

Pada proses menghafal Al-Qur‟an tidak lepas dari interaksi 

sesama antara guru yang membimbing dan muridnya. Interaksi 

merupakan hal yang biasa dilakukan pada semua orang yang 

                                                           
21

 Miftahul Jannah, Guru Tahfidz Al-Qur’an, Wawancara 09 Juni 2017 



 
 

70 
 

hidup, bercakap kata, tindakan maupun perilaku. Pada hal tersebut, 

proses menghafal Al-Qur‟an bisa saja menggunakan komunikasi 

verbal dan non verbal yang bertujuan untuk mempermudah 

interaksi yang terjadi didalamnya. 

Menurut wawancara yang penulis lakukan pada penelitian ini, 

bahwa pada proses menghafal Al-Qur‟an di Pon-pes Madinatul 

Ilmi telah menggunakan komunikasi verbal dan non verbal, 

meliputi : 

Pertama, komunikasi verbal yang dilakukan berupa bahasa 

lisan, melalui ucapan ustadzah dan santri saling bekomunikasi. 

Pada saat ustadzah menyimak santri yang sedang hafalan terjadi 

komunikasi secara lisan. Seorang santri menyampaikan hafalannya 

untuk disimak dan ustadzah mendengarkan, ketika penyampaian 

hafalan tersebut tidak sesuai ustadzah langsung memberikan 

respon berupa kata-kata mengenai kesalahan santri dalam 

menghafal, sehingga santri cenderung memberikan respon dengan 

mengulang hafalannya yang telah dibenarkan oleh ustadzah.
22

 

Kedua, komunikasi non verbal yang dilakukan pada proses 

hafalan Al-Qur‟an di Pon-pes Madinatul Ilmi menggunakan 

komunikasi non verbal berupa : 
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a. Kinesik (gerakan tubuh) 

Bahasa kinesik merupakan komunikasi non verbal yang 

bertujuan untuk memperjelas pada komunikasi verbal yang 

berupa bahasa lisan, kinesik ini membahas mengenai bahasa 

tubuh yang dipergunakan komunikator untuk melancarkan 

komunikasi. 

 Pada proses menghafal Al-Qur‟an di Pon-pes 

Madinatul Ilmi, terkadang guru menggunakan gerakan tubuh 

untuk mengisyaratkan ayat yang dihafal oleh santri. Guru 

mengkomunikasikan melalui gerakan tangan, dan bagian tubuh 

yang mengimbangi. Seperti pada bagian lafadz ta‟awudz 

“A‟udzubillahi”, didalam lafadz tersebut mengandung arti 

“Aku berlingdung kepada Allah”. Hal ini dapat dipraktekkan 

menggunakan isyarat tangan, seperti “Aku berlindung kepada 

Allah” tangan berada didepan dada serta mengarah pada diri 

menunjukkan makna “aku” dan kedua tangan menengadah 

kedepan mengarah keatas menunjukkan bahwa seorang hamba 

memohon perlindungan kepada Allah SWT Yang Maha 

Mengasihi setiap makhluk ciptaan-Nya.
23
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b.  Artifaktual (body image) 

Artifaktual merupakan bahasa komunikasi non verbal 

yang digunakan untuk menunjukkan identitas diri 

komunikator. Proses komunikasi pada artifaktual ini 

mengedepankan penglihatan dan rasa (ekspresi) yang 

disampaikan komunikator kepada komunikan. Sebagai contoh 

pesan secara artifaktual sebagai berikut : 

a. Penglihatan 

Komunikator menunjukkan dengan cara berpakaian rapih, 

memakai pakaian yang tidak membentuk badan dan sopan, 

hal tersebut dapat dilihat oleh kasat mata. Secara tidak 

sadar komunikan pun akan memberikan respon, bahwa ia 

mengerti dengan berpakaian seperti itu komunikator akan 

melaksanakan tugasnya sebagai penghafal Al-Qur‟an. 

b. Rasa (ekspresi) 

Secara tidak sengaja komunikator sering memperlihatkan 

perasaannya kepada komunikan. Seperti disaat komunikasi 

kinesik berlangsung, seiring  dengan proses gerakannya 

komunikator menunjukkan ekspresi yang sesuai dengan 

yang dilakukan untuk memperkuat pesan yang 

disampaikan. Hal itu terjadi juga ketika proses menghafal 

Al-Qur‟an secara lisan berlangsung, ketika santri 
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melakukan kesalahan dalam menghafal, ustadzah 

menunjukkan ekspresi dengan rasa kecewa ketika 

memberikan teguran. 

 

e. Menjaga Hafalan Al-Qur‟an serta mengamalkan 

Menjaga serta mengamalkan hafalan Al-Qur‟an sudah menjadi 

kewajiban seorang tahfidz melakukan hal tersebut. Karena telah 

disyariatkan bagi seorang penghafal Al-Qur‟an untuk selalu 

menjaga dan memelihara hafalannya agar tidak hilang dari ingatan. 

Menjaga dan mengamalkan Al-Qur‟an disini pun telah 

menggunakan komunikasi verbal dan non verbal, karena secara 

tidak sadar manusia sudah melakukan aktifitas baik secara lisan 

maupun tidakan yang dilakukan dengan berkomuikasi. 

Hal tersebut dapat dilihat dari cara seseorang menjaga serta 

mengamalkan pelajaran Al-Qur‟an, bisa berupa proses belajar 

mengajar Al-Qur‟an, mensyiarkan ajaran islam yang terdapat 

dalam Al-Qur‟an dengan cara berceramah, memberikan konsultasi 

ataupun saran tentang keagamaan, dan bisa juga dilihat dari 

tindakan, perilaku, dan sikap yang menunjukkan etika seorang 

penghafal dalam mengamalkan maupun menjaga Al-Qur‟an dan 

hafalannya. Barangsiapa yang mengamalkan Al-Quran, maka Al-

Quran tersebut akan menjadi hujjah baginya (akan membelanya di 
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hadapan Allah). Oleh karena itu, tidak boleh bagi orang yang telah 

hafal bacaan Al-Quran untuk mengabaikan, atau mengabaikan 

untuk memperbaiki hafalannya.  

Kegiatan ini bagian tersulit dari program tahfidz Al-Qur‟an 

lainnya, dalam menjaga hafalan Al-Qur‟an perlu meluruskan niat 

dan mengamalkan apa yang telah diajarkan oleh Allah SWT 

kepadamu, memperbanyak membaca (Al-Qur‟an), Mantapkan 

hafalan (yang sudah ada) dengan mengingat-ingat kembali.
24

 

Kholilatun Nahdhiyah menyatakan: 

“Tidak mudah dalam mengamalkan apa sudah didapat, 

hal itu membutuhkan kesabaran dan keikhlasan hati. Pada 

dasarnya kehidupan manusia tercantum dalam Al-Qur‟an, yang 

menjadi dasar kecil dalam mengamalkan Al-Qur‟an adalah 

sholat, zakat, menolong sesama, rukun dalam persaudaan, dan 

lain sebagainya. Mengamalkan hafalannya, berupa belajar Al-

Qur‟an bersama dengan santri lain,  mensyiarkan kebaikan 

seperti yang diperintahkan didalam Al-Qur‟an”.
25

 

 

 

C. Faktor Penghambat dan Pendukung Komunikasi Verbal dan Non Verbal 

Dalam Proses Tahfidz 

1. Faktor Penghambat 

Hambatan dapat diartikan sebagai halangan atau rintangan yang 

dialami. Efektivitas komunikasi salah satunya akan sangat tergantung 

kepada seberapabesar hambatan komunikasi yang terjadi. 
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Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, pada komunikasi 

verbal dan non verbal terdapat faktor penghambat yang menyebabkan 

proses komunikasi verbal dan verbal belum berjalan dengan efektif. 

Berikut ini yang menjadi penghambat proses komunikasi tersebut : 

1) Bahasa lisan merupakan faktor penghambat yang utama dalam 

komunikasi yang berlangsung disini, karena kurang jelasnya 

pengucapan pesan yang disampaikan, dan terjadi kesalahan dalam 

membenarkan hafalan Al-Qur‟an secara langsung. 

2) Kurangnya bimbingan yang dilakukan dalam komunikasi verbal dan 

non verbal dalam proses tahfidz Al-Qur‟an, sehingga para santri 

cenderung bermalas-malasan, mengabaikan pesan yang disampaikan, 

tidak konsisten dalam menghafal, dan kurangnya waktu untuk 

menerapkan proses komunikasi tersebut. 

3) Pengaruh faktor lingkungan yang mendorong pada kehancuran, seperti 

kenakalan, kejahatan dan kemaksiatan.  

4) Tidak efektifnya media komunikasi yang digunakan, sehingga 

informasi yang sampai tidak terealisasikan dengan baik. 

 

Jadi, dari faktor penghambat yang telah diuraikan diatas dapat 

dimengerti bahwa komunikasi verbal dan non verbal dalam proses tahfidz 

Al-Qur‟an di pon-pes Madinatul Ilmi belum berjalan dengan baik. 

Sehingga masih diperlukan peningkatan dalam pengembangan komunikasi 
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verbal dan non verbal pada proses tahfidz Al-Qur‟an, agar dalam 

prosesnya dapat berjalan dengan efektif dan dapat mencapai tujuan yang 

sesuai dengan visi misi Pon-pes Madinatul Ilmi. 

 

2. Faktor Pendukung 

Faktor pendukung dapat diartikan sebagai penunjang dari suatu 

kegiatan yang terealisir pada sebuah yayasan, yang menyebabkan tingkat 

perubahan dalam proses kegiatan tersebut. 

Pada hasil penelitian yang penulis lakukan, ada yang menjadi faktor 

pendukung dalam berlangsungnnya proses komunikasi pada program 

tahfidz Al-Qur‟an, diantaranya : 

1) Pemberian Motivasi 

Motivasi dapat diartikan sebagai kemampuan seorang pemimpin 

kepada anggotanya dalam memberikan sebuah semangat dalam 

melaksanakan kegiatan, pengertian secara sabar dan ikhlas demi 

tercapainya tujuan dari kegiatan tersebut. Seperti halnya seorang guru 

memberikan semangat kepada murid-muridnya. 

Hal ini sangat memotivasi setiap santri yang berkontribusi pada 

setiap kegiatan, karna motivasi berperan sebagai pendorong para 

pelaksana untuk meningkatkan semangat dan secara nyata mendorong 

santri untuk tergerak melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan.
26
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2) Pemberian Penghargaan (Reward) 

Pemberian penghargaan (reward) merupakan salah satu cara 

yang diterapkan untuk memotivasi santri tahfidz, hal ini digunakan 

sebagai alat pengendali supaya para santri bergairah dalam menghafal 

Al-Qur‟an. Dari sebagian santri tahfidz yang telah berhasil 

mengkhatamkan jus 30 dan berlanjut kebagian yang lainnya akan 

diberikan penghargaan, penghargaan tersebut bukan hanya berupa 

materi, melainkan kepercayaan serta pujian. Hal ini dapat memacu  

santri untuk lebih bersemangat dalam menghafal Al-Qur‟an. 

Pemberian penghargaan sangat berguna bagi para santri, selain 

memberi penghargaan atau pujian, dimaksudkan untuk memberi 

pelajaran dengan mengemban tanggung jawab sebagai penghafal Al-

Qur‟an. Setiap santri selalu diberikan kesempatan untuk dapat 

mengaktualisasikan dirinya dan kemampuan yang di miliki untuk 

dapat terus mengembangkan potensi, misalnya dengan mengikuti 

perlombaan yang berkaitan dengan Al-Qur‟an.
27

 

3) Beasiswa Santri 

Di Pon-pes Madinatul Ilmi telah menerapkan program beasiswa 

santri, beasiswa santri digunakan sebagai alat pemicu dalam 

perkembangan potensi, dengan begitu santri akan cenderung 

berlomba-lomba dalam kebaikan. Adanya program beasiswa ini bukan 
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semata-mata untuk kesombongan, sehingga membuat para santri 

merasa sok pintar. Akan tetapi, dapat memberikan semangat dan 

dukungan kepada santri yang pada dasarnya pintar serta bernilai 

kurang mampu.
28

 

Beasiswa santri untuk santri berprestasi tidak hanya 

dipersaingkan kepada sesama santri dari satu pesantren melainkan 

sesama santri dari berbagai pesantren, seperti di Pon-pes Miftahul 

Huda, Pon-pes Tahfidzul Qur‟an, Pon-pes Al-Ikhlas dan lainnya. 

Persaingan ketat antar santri mengerah perhatian dari masyarakat, 

sebagai hal positif yang dilakukan dari pihak pesantren membuat 

masyarakat ingin menaruh anaknya dipesantren guna menjadi santri 

yang kompeten. 

Program beasiswa santri berupa prestasi santri yang memiliki 

nilai tertinggi dari hasil diniyyah pesantren dan prestasi hafalan Al-

Qur‟an minimal sebanyak 3 juz. Ditahun 2017, beberapa santri tahfidz 

Pon-pes Madinatul Ilmi mendapatkan beasiswa dan mereka 

dibebaskan untuk memilih pesantren dan sekolah yang diinginkan. 

Contoh beberapa santri, diantaranya Mamluatul Mukarromah 

dan Ni‟matul Khoiriyah memilih salah satu pesantren di Jawa Timur 

yaitu Pon-pes Sunan Pandanaran, sedangkan Siti Alfiani dan Nur 

Cholifah memilih pesantren yang berada di Kudus yaitu Pon-pes 
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Yambu‟ul Qur‟an, mereka melanjutkan pendidikan dan hafalan Al-

Qur‟an dipon-pes tersebut
29

 

 

Jadi, dari uraian diatas dapat dimengerti bahwa dalam kegiatan tahfidz 

Al-Qur‟an terdapat faktor pendukung untuk dapat memberikan semangat 

kepada santri dalam melaksanakan kewajibannya. Namun, faktor 

pendukung yang terdapat didalam kegiatan tersebut baru saja terbentuk 

ditahun 2017 ini, sehingga belum dapat mencapai tujuan yang diharapkan. 
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BAB IV 

KOMUNIKASI VERBAL DAN NON VERBAL DALAM PROSES TAHFIDZ 

AL-QUR’AN PADA SANTRI MADINATUL ILMI 

 

Upaya pelestarian Al-Qur‟an  melalui hafalan sebaiknya dilakukan sejak usia 

muda. Melihat pada usia muda, seorang anak belum banyak terpengaruh oleh stimuli 

dari luar yang negatif serta daya ingatannya masih kuat. Karena menghafal Al-Qur‟an 

perlu konsentrasi yang baik, agar mampu mengingat ayat yang telah dihafal 

sebelumnya. 

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan pada BAB II Halaman 39,  Abdul 

Aziz Abdul Rauf dalam buku Kiat Sukses Menjadi Hafidz Al-Qur‟an menyebutkan 

bahwa menghafal adalah “proses mengulang sesuatu baik dengan membaca atau 

mendengar.” Pekerjaan apapun jika sering diulang, pasti menjadi hafal.Dalam 

membaca dan mendengar dibutuhkan pemahaman yang baik, sehingga dapat 

mengerti ayat bacaan yang dibaca, makharijul huruf serta tajwid bacaan Al-Qur‟an. 

Al-Qur‟an memiliki makna penting bagi umat beragama islam, merupakan kitab 

yang dijadikan pedoman hidup dari Allah SWT. Rasulullah saw. telah memberikan 

contoh kepada kita tentang menjaga Al-Qur‟an dengan menghafalkannya, hal itu 

bertujuan untuk menjaga kemurnian kitab Al-Qur‟an. 

Pon-pes Madinatul Ilmi sebagai salah satu yayasan yang menyelenggarakan 

program tahfidz Al-Qur‟an berupaya memberikan bimbingan bagi santri yang ingin 
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melanjutkan dalam mempelajari Al-Qur‟an.Pimpinan Pon-pes Madinatul Ilmi telah 

berusaha dalam mengembangkan setiap program tahfidz Al-Qur‟an, untuk 

melahirkan santri yang kompeten dalam menelaah, membaca, menjaga Al-Qur‟an, 

dan mengamalkannya melalui syiar dakwah. 

Dalam berdakwah sangat penting adanya seorang da‟i sebagai komunikator 

(penyampai pesan), mad‟u sebagai komunikan (penerima pesan), pesan (materi) dan 

feedback (umpan balik) untuk mengukur keberhasilan dakwah tersebut. Hal ini 

berkaitan dengan unsur-unsur komunikasi yang telah dikemukakan pada BAB II 

halaman 25 yang menjelaskan bagian-bagian penting yang harus diperhatikan pada 

saat melakukan komunikasi, sehingga hasil yang didapat sesuai dengan apa yang 

dituju. 

Sebagaimana Pon-pes Madinatul Ilmi telah menerapkan komunikasi sejak awal 

pembangunan pesantren, komunikasi yang berbentuk perilaku, sikap, atau interaksi 

lainnya. Menjadi fitrah manusia dalam melakukan komunikasi dan berinteraksi 

kepada orang lain, seseorang yang hidup tidak akan bisa berdiri sendiri tanpa 

berkomunikasi. Dalam program tahfidz Al-Qur‟an pimpinan pon-pes Madinatul Ilmi 

menerapkan dua jenis komunikasi, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi non 

verbal. Sesuai dengan hasil data lapangan pada BAB III halaman 61 menyebutkan 

bagian dari jenis komunikasi yang digunakan dalam program tahfidz Al-Qur‟an, 

komunikasi verbal terdiri dari komunikasi lisan dan tertulis, sedangkan komunikasi 

non verbal terdiri dari komunikasi kinesik, dan artifaktual. 
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Pada bab ini penulis akan menganalisis bagaimana komunikasi verbal dan non 

verbal dalam proses tahfidz Al-Qur‟an, melalui program-program yang dilakukan 

didalamnya. 

A. Komunikasi Verbal Dan Non Verbal Dalam Proses Tahfidz Al-Qur’an 

Melalui data-data yang telah diperoleh penulis kemudian dibandingkan 

dengan teori yang ada tentang komunikasi verbal non verbal, diperoleh data 

yang saling berkesinambungan antara definisi dan pelaksanaan nyata yang 

terjadi dilapangan. 

Komunikasi verbal dan non verbal yang dilakukan pada kegiatan tahfidz 

AL-Qur‟an di Pon-pes Madinatul Ilmi berkaitan erat dengan kemampuan 

pimpinan dalam memberikan motivasi kepada seluruh santri untuk bersemangat 

dalam membentuk pribadi yang Qur‟ani. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut 

melakukan komunikasi untuk dapat berinteraksi maupun menjalin silaturrahmi. 

Pemimpin Pon-pes Madinatul Ilmi pada Bab III  halaman 82 menyatakan bahwa 

“Sejak berdirinya Pon-pes Madinatul Ilmi komunikasi yang dibangun antara 

pimpinan dengan santri, pengurus, ustadz/ustadzah dan lainnya berjalan cukup 

baik, yaitu dengan komunikasi verbal dan non verbal berupa bahasa komunikasi 

yang sopan dan santun, berupa bahasa lisan, tertulis, gerak tubuh, maupun 

perintah”. 

Komunikasi verbal dan non verbal yang dilakukan terpusat pada program 

kegiatan tahfidz Al-Qur‟an, dijelaskan pada Bab III  halaman 65 yaitu ustadzah 
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mengajarkan kepada santri tahfidz Al-Qur‟an bagaimana komunikasi verbal dan 

non verbal berlangsung, yang bertujuan untuk dapat memudahkan proses 

kegiatan tahfidz berjalan dengan lancar. Hal ini berkaitan dengan pemaparan 

pada BAB II halaman 26-31 yang menjelaskan tentang komunikasi verbal dan 

non verbal. 

Penelitian yang telah dilakukan dan akan penulis analisis mendapatkan 

hasil bahwa komunikasi verbal dan non verbal pada kegiatan tahfidz Al-Qur‟an 

dilaksanakan berdasarkan teori yang ada, yaitu dengan menggunakan bahasa 

lisan, kinesik (gerakan tubuh), dan artifaktual. Hal tersebut dapat dilihat dari 

beberapa kegiatan tahfidz Al-Qur‟an, sebagai berikut : 

a. Mengkaji Kitab Fiqih Wanita 

Berdasarkan data lapangan yang penulis peroleh, bahwa kajian fiqih 

wanita mengedepankan komunikasi verbal berupa lisan, pada proses 

pembelajaran kitab fiqih wanita ustadzah berperan sebagai komunikator, 

memberikan materi yang berkaitan dengan kajian tersebut dan santri 

sebagai komunikan, menerima pesan serta cenderung memberikan respon 

berupa pertanyaan dari materi tersebut. Perangkat-perangkat komunikasi 

diatas bertujuan untuk berinteraksi dan mendapatkan informasi yang tidak 

diperoleh sebelumnya. 

Pada uraian diatas berkaitan dengan teori operant conditioning yang 

telah dikemukakan pada BAB II halaman 29, “teori ini menekankan 
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stimulus dan respon yang menyatakan bahwa jika suatu organism 

dirangsang oleh stimuli dari luar, orang akan cenderung memberi reaksi”. 

Teori ini berkesinambungan dengan proses komunikasi, bahwa seseorang 

akan memberikan respon atau timbal balik apabila mendapatkan dorongan 

dari luar, seperti dalam proses belajar mengajar  dalam kelas. 

Jadi, dari hasil yang penulis peroleh, bahwa dalam kegiatan 

mengkaji kitab fiqih wanita telah menggunakan komunikasi verbal yang 

merupakan kecakapan antara guru beserta santri. Mengkaji kitab fiqih 

wanita ini bertujuan untuk mengajarkan santri mengenai hukum-hukum 

yang menyangkut urusan wanita, seperti diantaranya haid, nifas, 

istihadhah dan lainnya. Sehingga santri dapat mudah dalam memberikan 

pembelajaran kepada masyarakat dluar mngenai apa yang telah dipelajari 

dalam kitab fiqih wanita. 

 

b. Mengkaji kitab mengenai Akhlak. 

Mengkaji kitab akhlak merupakan langkah kedua dari program 

kegiatan tahfidz Al-Qur‟an, dalam mengkaji kitab akhlak tersebut telah 

menggunakan komunikasi verbal dan non verbal. Pada komunikasi verbal, 

komunikator memberikan materi yang disampaikan dan komunikan 

memberikan respon melalui pertanyaan, hal tersebut menggunakan 

komunikasi secara lisan. Sedangkan komunikasi non verbal diasosiasikan 

terhadap penanaman akhlak, pemantapan sikap, dan perubahan tingkah 
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laku positif, hal tersebut mengarah kepada komunikasi menggunakan 

kinesik (bahasa tubuh). 

Berdasarkan dari data lapangan diatas sangat berkesinambungan 

dengan teori komunikasi verbal dan non verbal pada BAB II halaman 29 

yaitu Komunikasi verbal melalui lisan dapat di artikan dimana seorang 

melakukan interaksi secara lisan dengan pendengar untuk mempengaruhi 

tingkah laku penerima. Komunikasi verbal melalui lisan dapat dilakukan 

dengan cara bertatap muka langsung antara komunikator dan komunikan, 

dan pada halaman 37, yaitu Bidang yang menelaah mengenai gerakan 

tubuh yang berarti, istilah ini diciptakan seorang perintis studi bahasa 

nonverbal, Ray L. Birdwhistell. 

Hal ini dapat diperkuat dari hasil penelitian sebelumya, Andi Violetta 

Nibella (2014) “bahwa sangat penting dalam penanaman akhlak pada anak 

usia dini di Taman Kanak-kanak Islam Al-Muttaqin telah menggunakan 

komunikasi verbal dan non verbal, komunikasi tersebut diklasifikasikan 

pada beberapa efek meliputi efek kognitif, efek afektif dan efek 

behavioral”.
1
 

Jadi, dari hasil yang penulis peroleh pada proses kajian kitab akhlak 

telah menggunakan komunikasi verbal dan non verbal. Hal tersebut dapat 

diklasifikasikan kedalam 3 bagian, diantaranya bahasa lisan, kinesik dan 

                                                           
1
 Andi Violetta Nibella, Peran Komunikasi Verbal dan Non Verbal Dalam Penanaman 

Akhlak Pada Anak Usia Dini Di Taman Kanak-kanak Islam Al-Muttaqin, UIN Syarif Hidayatullah, 

Skripsi.2014 
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artifaktual. Kajian akhlak bertujuan untuk mempelajari etika 

dalamberperilaku, bertutur kata yang santun, kejujuran, menghormati dan 

menghargai sesama manusia, karena akhlak merupakan ilmu yang 

mempelajari tingkah laku atau sikap yang digunakan sebagai pendorong 

untuk melakukan perbuatan baik.Sehingga santri terhindar dari penyakit 

kejahatan, kemungkaran, kedzaliman, kemaksiatan, pemerasan dan gejala-

gejala keburukan lainnya yang ada. 

 

c. Mengkaji Al-Qur‟an (Bin Nadzor) 

Mengkaji Al-Qur‟an (Bin Nadzor) adalah poin utama dalam 

pembacaan dan hafalan Al-Qur‟an, merupakan hal penting bagi santri 

untuk dapat memahami pelajaran Al-Qur‟an.Dalam belajar Al-Qur‟an 

tentu ada seorang guru yang ikut berproses dalam menyampaikan ilmu 

kepada muridnya, terkadang dalam mengkaji Al-Qur‟an terjadi interaksi 

antara keduanya yang biasa disebut dengan berkomunikasi. 

Menurut hasil penelitian dilapangan, berkomunikasi pada saat kegiatan  

Bin Nadzor dapat dikategorikan kedalam dua jenis komunikasi, yaitu 

komunikasi verbal dan  non verbal. Komunikasi verbal menggunakan 

bahasa lisan, bahwa seorang ustadzah menyimak santri yang sedang 

hafalan menggunakan pengeras suara di aula, ketika ada pengucapan ayat 

yang salah ustadzah cepat merespon dan menegur santri tersebut yang 

bertujuan untuk membenarkan kesalahan dalam menghafal, sehingga 



 
 

87 
 

santri dapat mengulangi hafalannya dengan benar. Pada komunikasi non 

verbal menggunakan bahasa artifaktual, yaitu pesan yang menunjukkan 

ekspresi seorang guru ketika berkomunikasi secara verbal dengan santri.. 

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan, bahwa kegiatan bin 

nadzor dilakukan seperti program mingguan di Hari Minggu untuk santri 

Tahfidz Al-Qur‟an. Bin nadzor biasa dilakukan oleh para tahfidz Al-

Qur‟an, untuk memberikan pemahaman tentang hukum bacaan Al-Qur‟an 

dan membentuk percaya diri santri tahfidz dalam membaca Al-Qur‟an 

dengan menggunakan pengeras suara, karena nanti ketika selesai hafalan 

Al-Qur‟an setiap santri akan disimak dari awal hingga akhir pada satu kali 

duduk dihadapan jamaah umum. Sehingga adanya kegiatan bin nadzor ini 

sangat membantu dalam melatih mentalitas para santri tahfidz Al-Qur‟an. 

 

d. Menghafal Al-Qur‟an 

Allah SWT telah memerintahkan umatnya untuk saling bersilaturahmi 

dan berkomunikasi satu sama lain, karena pada dasarnya Allah SWT 

menciptakan manusia untuk saling berinteraksi dalam hal positif. Seperti 

halnya berinteraksi dalam menghafal Al-Qur‟an, proses menghafal Al-

Quran yang dilakukan santri Pon-pes Madinatul Ilmi cenderung dikatakan 

hal yang unik. Menghafal Al-Qur‟an dapat berinteraksi dengan 

menggunakan komunikasi verbal dan non verbal, seperti yang dilakukan 

di Pon-pes Madinatul Ilmi. Hal ini senada dengan hasil penelitian Wini 
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Mulyani (2011) “bahwa pada proses belajar mengajar dapat menggunakan 

komunikasi verbal dan  non verbal, seperti pada anak usia dini di PAUD 

Bait Qur‟any seorang guru menggunakan bahasa lisan yang termasuk 

kedalam pelajaran terjemah perkata dan kinesik yang termasuk kedalam 

pelajaran jaritmatika Al-Qur‟an”.
2
 

Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis, menyatakan bahwa 

komunikasi verbal berlangsung pada saat seorang santri menyampaikan 

hafalannya untuk disimak dan ustadzah mendengarkan, ketika 

penyampaian hafalan tersebut tidak sesuai ustadzah langsung memberikan 

respon berupa kata-kata mengenai kesalahan santri dalam menghafal, 

sehingga santri cenderung memberikan respon dengan mengulang 

hafalannya yang telah dibenarkan oleh ustadzah.  Seperti hal nya 

komunikasi secara umum, terdapat unsur-unsur komunikasi didalamnya, 

diantaranya komunikator, komunikan, pesan, dan respon. 

Sedangkan komunikasi non verbal berupa kinesik (gerakan tubuh), 

dan artifaktual (body image). Berkaitan dengan klasifikasi komunikasi non 

verbal yang telah dikemukakan pada BAB II halaman 32, salah satunya 

berupa pesan kinesik dan artifaktual. 

Hal ini dapat dilihat pada surat An-nas yang diperagakan ketika proses 

menghafal Al-Qur‟an, sebagai berikut: 

                                                           
2
 Wini Mulyanti, Implementasi Verbal dan Non Verbal pada hafalan Juzz Amma Pendidikan 

Anak Usia Dini di Bait Qur’any, UIN Syarif Hidayatullah, Skripsi.2011 
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1. Kinesik (Gerakan Tubuh) 

a. Kata ُقْل “katakanlah” 

Makna kata tersebut mengandung perintah, sehingga gerakan 

yang terealisasi adalah tangan diangkat dengan posisi jari 

telunjuk berdiri didepan mulut (jari lainnya dilipat kedalam), 

terlihat seperti kepalan tangan. Pada gerakan jari telunjuk biasa 

digunakan untuk hal perintah, sehingga komunikan dapat 

mengerti apa yang disampaikan komunikator. 

Pada dasarnya berkomunikasi merupakan suatu interaksi antara 

komunikator dengan komunikan.Dalam hal ini ustadzah dapat 

mengubah tingkah santri yang awalnya cenderung diam saja 

menjadi aktif dan memperhatikan, dengan ikut mengucapkan 

dan menggerakkan tangan yang dilakukan ustadzah. 

b. Kata َأُعوُذ “aku berlindung” 

Gerakan tangan mengarah kedepan dada tanpa dikepal yang 

menunjukkan arti  kata “Aku” dan gerakan menengadahkan 

tangan kedepan seperti orang yang sedang berdo‟a 

menunjukkan arti kata „berlindung”. Berlindung disini 

memiliki arti meminta perlindungan hanya kepada Allah SWT, 

gerakan berdo‟a menunjukkan kepasrahan dan kerendahan hati 
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dari seorang yang membutuhkan pertolongan kepada sang 

pencipta. 

c. Kata ِِّإَلِه , َمِلِك , ِبَرب “kepada Tuhan”, ”Raja” 

Ketiga kata tersebut mengandung sifat yang berbeda, tetapi 

memiliki makna yang sama yaitu Allah SWT. dengan gerakan 

tangan yang mengarah keatas yang menunjukkan bahwa Allah 

adalah zat yang Maha Tinggi, Allah Yang Maha Esa dan tidak 

ada Tuhan selain Allah yang kita sembah untuk memohon 

perlindungan. 

d. Kata النَّاِس “manusia” 

Manusia diberikan keistimewaan sebagai makhluk ciptaan 

Allah SWT, mendapatkan kehormatan, kemuliaan, diberi akal 

dan ilmu.Sehingga gerakan kinesik yang dilakukan adalah 

kedua tangan diarahkan kebawah, yang menunjukkan bahwa 

manusia berada dibawah dan lebih rendah dari Allah SWT. 

e. Kata ِِّمن َشر “dari kejahatan” 

Tangan kanan dikepalan dan ditepukkan ke bagian tubuh 

paling atas secara menyilang. Filosofinya kejahatan 

mengandung kesengsaraan dan menimbulkan kerugian, 

kejahatan berawal dari dada atau hati, kejahatan yang 
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menyebabkan dzalim kepada diri sendiri (datang dalam diri 

manusia) 

f. Kata اْلَوْسَواِس “bisikan” ُيَوْسِوُس“ yang membisikkan” 

Gerakan tangan terbuka disebelah kanan dekat telinga, dengan 

badan dmiring kesamping kanan.Menunjukkan bahwa syetan 

membisikkan sesuatu ditelinga, bisikan yang benar-benar 

tersembunyi. 

g. Kata اْلَخنَّاِس “syetan yang bersembunyi” 

Gerakan tangan disebelah kanan dekat telinga, dengan posisi 

tangan kiri ditutupi oleh tangan kanan seolah tangan kiri 

bersembunyi saat sedang berbisik. Gerakan tersebut 

menunjukkan bahwa syetan membisikkan kejahatan kepada 

manusia dengan cara bersembunyi atau melepas dirinya dari 

orang yang digoda. 

h. Kata ُصُدوِرِفي “kedalam dada” 

Gerakan tangan dikepal dan ibu jari menunjuk kearah dada, hal 

ini menginformasikan kepada santri arti kata “kedalam 

dada”.Mengandung makna bahwa syetan telah membisikkan 

kejahatan kedalam dada. 
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i. Kata ِمَن اْلِجنَِّة “dari golongan jin” 

Gerakan tangan mengarah kebawah bagian belakang, hal ini 

menunjukkan bahwa jin tidak terlihat oleh kasat mata manusia, 

yang berada dibalik layar kehidupan manusia. Menebarkan 

kejahatan yang menyebabkan manusia tidak sadar tentang apa 

yang telah dilakukannya.  

 

2. Artifaktual (identitas diri) 

a. Penglihatan 

Komunikator menunjukkan dengan cara berpakaian rapih, 

memakai pakaian yang tidak membentuk badan dan sopan, hal 

tersebut dapat dilihat oleh kasat mata. Secara tidak sadar 

komunikasn pun akan memberikan respon, bahwa ia mengerti 

dengan berpakaian seperti itu komunikator akan melaksanakan 

tugasnya sebagai penghafal Al-Qur‟an. 

b. Ekspresi 

Secara tidak sengaja komunikator sering memperlihatkan 

perasaannya kepada komunikan. Seperti disaat komunikasi 

kinesik berlangsung, seiring  dengan proses gerakannya 

komunikator menunjukkan ekspresi yang sesuai dengan yang 

dilakukan untuk memperkuat pesan yang disampaikan. Hal itu 

terjadi juga ketika proses menghafal Al-Qur‟an secara lisan 
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berlangsung, ketika santri melakukan kesalahan dalam 

menghafal ustadzah menunjukkan ekspresi dengan rasa kecewa 

ketika memberikan teguran. 

 

Jadi, dari penjelasan diatas penulis mengamati bahwa pada saat 

proses menghafal Al-Qur‟an terbagi kedalam dua waktu, yaitu ba‟da 

subuh dengan menggunakan komunikasi verbal dan ba‟da asar 

menggunakan komunikasi non verbal. Komunikasi dipergunakan 

santri yang menghafal pada juz 30, sedangkan komunikasi non verbal 

dipergunakan santri yang menghafal pada juz 1 dan 

seterusnya.Sehingga proses hafalan Al-Qur‟an dapat dipermudah dan 

berjalan dengan baik. 

 

e. Menjaga Hafalan Al-Qur‟an serta mengamalkan 

Menjaga serta mengamalkan hafalan Al-Qur‟an merupakan 

salah satu tujuan dan kewajiban dari seorang tahfidz, dalam menjaga 

hafalan Al-Qur‟an perlu meluruskan niat dan mengamalkan apa yang 

telah diperintahkan Allah SWT kepadamu, memperbanyak membaca 

(Al-Qur‟an), Mantapkan hafalan (yang sudah ada) dengan mengingat-

ingat kembali. 

Berdasarkan hasilm wawancara pada BAB III halaman 74 

bahwa dalam mengamalkan apa sudah didapat dan dihafal bukan hal 

yang mudah, hal itu membutuhkan kesabaran dan keikhlasan hati. 
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Pada dasarnya kehidupan manusia tercantum dalam Al-Qur‟an, yang 

menjadi dasar kecil dalam mengamalkan Al-Qur‟an adalah sholat, 

zakat, menolong sesama, rukun dalam persaudaan, dan lain 

sebagainya. Mengamalkan hafalannya, berupa belajar Al-Qur‟an 

bersama dengan santri lain,  mensyiarkan kebaikan seperti yang 

diperintahkan didalam Al-Qur‟an. 

Mensyiarkan Al-Quran membutuhkan komunikasi yang baik, 

untuk dapat melancarkan tujuan yang ingin dicapai, dalam hal ini 

komunikasi yang digunakan berupa lisan, gerak tubuh, dan artifaktual. 

Bahasa lisan yang digunakan dalam pembelajaran dan proses syiar 

dalam berdakwah melalui ceramah, artifaktual yang digunakan untuk 

menunjukkan ekspresi wajah dari pesan verbal yang diutarakan, dan 

gerak tubuh yang merupakan hasil dari penerapan setelah bersyiar 

sebagai bentuk perubahan sikap dalam keseharian. 

 

A. Faktor Penghambat dan Pendukung Komunikasi Verbal dan Non Verbal 

Dalam Proses Tahfidz 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, bahwa terdapat 

beberapa faktor yang menjadi penghambat dan pendukung komunikasi verbal 

dan non verbal dalam proses tahfidz Al-Qur‟an di Pon-pes Madinatul Ilmi, 

diantaranya faktor penghambat berupabahasa lisan, kurangnya bimbingan, 
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faktor lingkungan dan media komunikasi, sedangkan faktor pendukung berupa 

pemberian motivasi, pemberian penghargaan (reward), dan beasiswa santri. 

 

1. Faktor Penghambat 

Secara rinci dapat dilihat pada diagram 4.1, sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan diagram diatas, beberapa teori mengemukakan 

mengenai faktor penghambat komunikasi. Menurut Ruslan Rosady, 

yang merupakan penghambat dalam komunikasi ialah gangguan 

semantik, gangguan biologis, dan gangguan social.
3
 Sesuai dengan 

pengertian berikut ini : 

1) Bahasa lisan 

Bahasa lisan merupakan faktor penghambat dalam 

menyampaikan pesan dari komunikator, bahasa lisan 

                                                           
3
Ruslan Rosady, Management Public Relations dan Media, (Jakarta : PT. Rajagrafindo, 2008), hal. 9-

10 
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identikdengan ucapan. Bahasa lisan yang dimaksudkan ialah 

kurang jelas dalam pengucapan pesan, sehingga terjadi miss 

communication antara ustadzah dengan santri dalam proses 

menghafal Al-Qur‟an. 

Jadi, hasil penelitian diatas menyatakan bahwa faktor 

penghambat secara bahasa lisan masuk kedalam kategori semantik. 

Mengapa demikian, karena menurut pengertiannya gangguan 

semantik adalah studi atas pengertian, yang diungkapkan melalui 

bahasa, yang menekankan pada perbedaan makna pesan antara 

komunikator dan komunikan, sehingga terjadi miss 

communication yang menyebabkan gangguan pada proses 

komunikasi. 

2) Kurangnya bimbingan 

Kurangnya bimbingan dari ustadzah kepada santri mengenai 

pemahaman komunikasi dan pembelajaran dalam menghafal Al-

Qur‟an, menyebabkan santri cenderung mengabaikan pesan, 

bermalas-malasan, kurangnya waktu dan tidak konsisten dalam 

mengajar. 

Jadi, hasil penelitian diatas menyatakan bahwa hal ini masuk 

kedalam kategori gangguan biologis. Gangguan biologis  

merupakan gangguan yang muncul dari masalah-masalah pribadi 

yang dihadapi oleh orang-orang yang terlibat dalam komuinkasi, 
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baik komunikator maupun komunikan. Sehingga pada prosesnya 

tidak berjalan sesuai yang diinginkan. 

3) Faktor Lingkungan dan media komunikasi 

Hal ini sangat mempengaruhi santri dalam melaksanakan 

proses komunikasi pada kegiatan tahfidz Al-Qur‟an. Sehingga 

dalam proses komunikasi belum berjalan dengan baik. 

Jadi, hasil penelitian diatas menyatakan bahwa penghambat 

dari faktor lingkungan dan media komunikasi termasuk dalam 

kategori sosial.Sesuai dengan pengertiannya, gangguan sosial 

merupakan gangguan yang muncul dari masalah-masalah 

lingkungan, keterbatasan fasilitas, dan kurangnya sistem informasi. 

Sehingga pada gangguan ini sangat mempengaruhi proses 

berlangsungnya komunikasi dalm proises tahfidz Al-Qur‟an. 

 

2. Faktor Pendukung 

Secara rinci dapat dilihat pada diagram 4.2, sebagai berikut : 
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Berdasarkan diagram diatas dapat dimengerti, bahwa faktor 

pendukung yang diperoleh dalam penelitian ini terdiri dari 3 bagian 

yaitu pemberian motivasi, beasiswa santri, dan penghargaan (reward). 

1) Pemberian motivasi 

Dalam melaksanakan suatu kegiatan dibutuhkan motivasi 

yang digunakan sebagai alat untuk dapat memberikan suport 

kepada anggotanya. Motivasi diartikan sebagai kemampuan 

seorang pemimpin dalam memberikan sebuah kegairahan, kegiatan 

dan pengertian, sehingga anggotanya mampu untuk mendukung 

dan bekerja secara ikhlas untuk mencapai tujuan kegiatan. 

Hal tersebut dilakukan dalam proses kegiatan tahfidz Al-

Qur‟an, seperti data lapangan yang penulis peroleh pada BAB III 

halaman 76, dimana pimpinan pon-pes Madinatul Ilmi 

memberikan motivasi kepada seluruh santrinya agar mereka 

bersinergi dalam mengikuti setiap kegiatan.Pemberian motivasi 

dapat membantu dalam proses komunikasi yang terjadi antara 

pembicara dan pendengar. Seseorang akan cenderung bersemangat 

dalam menjalankan aktivitas serta lebih banyak berinteraksi 

terhadap orang lain yang terdapat disekitarnya. 
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Jadi, pemberian motivasi sangat berpengaruh dalam proses 

komunikasi. Karena hal ini sangat efesien digunakan sebagai alat 

pengontrol bagi santri agar kegiatan dapat terlaksana dengan baik. 

2) Beasiswa Santri 

Mendapat beasiswa merupakan dambaan bagi setiap santri, 

hal ini dapat membantu dalam pembentukan karakter yang baik. 

Karena pada dasarnya menuntut ilmu termasuk dalam upaya 

pembentukan karakter, sehingga dengan adanya beasiswa dapat 

meningkatkan kemantapan anak dalam membentuk karakter 

tersebut. 

Beasiswa tersebut diberikan kepada santri yang berprestasi 

dalam pendidikan diniyah pondok pesantren, yang dimaksudkan 

diniyah dalam pondok pesantren yaitu system belajar mengajar 

seperti sekolah pada umumnya. Perbedaannya dapat dilihat dari 

pelajaran yang dikaji didalamnya, dalam diniyah mempelajari 

kitab-kitab salaf ataupun sebagainya, diantaranya seperti kitab 

nahwu, kitab nikah, kitab „aqidatul awam, kitab mabadi‟ fiqh dan 

lain sebagainya. 

Hal ini juga berlaku pada santri yang menghafal Al-Qur‟an, 

beberapa juz yang diperoleh santri akan menyalurkan dirinya 

untuk mendapatkan beasiswa. Seperti yang penulis peroleh dari 

hasil pengamatan pada BAB III halaman 80, bahwa beberapa 
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santri, diantaranya Mamluatul Mukarromah dan Ni‟matul 

Khoiriyah memilih salah satu pesantren di Jawa Timur yaitu Pon-

pes Sunan Pandanaran, sedangkan Siti Alfiani dan Nur Cholifah 

memilih pesantren yang berada di Kudus yaitu Pon-pes Yambu‟ul 

Qur‟an, mereka melanjutkan pendidikan dan hafalan Al-Qur‟an 

dipon-pes tersebut. 

Jadi, sememangnya beasiswa dapat dijadikan sebagai faktor 

pendukung dalam proses kegiatan tahfidz Al-Qur‟an serta 

komunikasi yang terjalin didalamnya. Sehingga setiap santri dapat 

menjadikan hal tersebut sebagai persaingan yang positif. 

3) Pemberian penghargaan (Reward) 

Reward merupakan suatu konsep yang dikembangkan dari 

yayasan pon-pes Madinatul Ilmi, terutama ditujukan dalam rangka 

memotivasi seseorang untuk melakukan kegiatan dan 

meningkatkan prestasinya. 

Pada pelaksanaan kegiatan di pon-pes Madinatul Ilmi ada 

berbagai karakteristik yang berbeda dari tiap santri. Pemimpin 

secara tegas mengutamakan kedisiplinan dalam setiap kegiatan, 

pemberian tugas dalam kegiatan dan informasi mengenai hal-hal 

yang bersangkutan kepada tiap santri. Namun pada 

pelaksanaannya tidak semua anggota dapat menerima dan 

melaksanakan kegiatan secara sempurna, oleh karena itu, adanya 
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reward sebagai penghargaan bagi santri berprestasi, disiplin dan 

giat dalam menghafal serta menuntut ilmu dengan baik. 

Penghargaan (Reward) yang diberikan berupa hal materi, 

seperti uang, barang atau benda yang berbentuk secara fisik, dan 

secara psikologis berupa kepercayaan dari pimpinan Pon-pes 

Madinatul Ilmi. Kepercayaan tersebut berbentuk amanah ataupun 

tanggungawab sebagai pengontrol santri lainnya dalam 

melaksanakan kegiatan-kegiatan di pon-pes Madinatul Ilmi. 

Hal tersebut dapat meningkatkan komunikasi sesama santri 

untuk dapat digunakan sebagai interaksi positif yang baik, 

sehingga memperoleh penanaman pendewasaan secara sendirinya. 

Berkesinambungan dengan hasil penelitian yang penulis peroleh 

pada BAB III halaman 77, bahwa pemberian reward merupakan 

faktor pendukung bagi kegiatan santri terutama pada kegiatan 

tahfidz Al-Qur‟an. 



 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan data-data penelitian dan teori yang telah penulis analisa, 

menghasilkan sebuah kesimpulan tentang komunikasi verbal dan non verbal 

dalam  proses tahfidz Al-Qur’an di Pon-pes Madinatul Ilmi adalah sebagai 

berikut : 

Pada proses tahfidz Al-Qur’an terdapat komunikasi verbal berupa 

bahasa lisan melalui ucapan dalam  proses belajar mengajar serta menghafal 

Al-Qur’an dan komunikasi non verbal berupa kinesik (gerak tubuh) melalui 

gerakan tangan dalam menyampaikan makna dari ayat yang disampaikan dan 

artifaktual melalui ekspresi wajah dan cara berpakaian santri yang 

menunjukkan identitas diri. 

Pelaksanaan komunikasi verbal dan non verbal pada kegiatan tahfidz 

Al-Qur’an meliputi : 

1. Kajian Kitab Fikih Wanita, menggunakan komunikasi verbal berupa 

lisan pada proses belajar mengajar dikelas, antara guru dengan 

santrinya. 

2. Kajian Kitab Akhlak, menggunakan komunikasi verbal berupa lisan 

pada proses pembelajaran kitab akhlak dan menggunakan komunikasi 

non verbal pada proses penerapan penanaman akhlak tersebut. 
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3. Pembelajaran Al-Qur’an (Bin Nadzor), menggunakan komunikasi 

verbal dan non  verbal, diantaranya berupa bahasa lisan dan artifaktual 

yang membahas tentang ekspresi wajah dari komunikator. 

4. Menghafal Al-Qur’an, menggunakan komunikasi verbal berupa lisan 

dalam  proses menghafalkan Al-Qur’an, dan menggunakan 

komunikasi non  verbal berupa kinesik (gerakan tubuh) serta 

artifaktual (ekspresi dan identitas diri). 

5. Menjaga dan Mengamalkan Al-Qur’an, menggunakan komunikasi 

verbal pada saat mengamalkan ajaran Al-Qur’an dengan mensyiarkan 

kebaikan, serta menggunakan komunikasi non verbal berupa gerakan 

tubuh yang membantu dalam mengamalkan dan mensyiarkan Al-

Qur’an. 

 

Berdasarkan keterangan diatas, terdapat faktor penghambat dan faktor 

pendukung pada proses tahfidz Al-Qur’an . Pada faktor pendukung ialah 

pemberian motivasi, pemberian penghargaan (Reward), beasiswa santri.. 

Sedangkan yang menjadi faktor penghambat meliputi bahasa lisan, kurangnya 

bimbingan, faktor lingkungan dan media komunikasi. 

Beberapa faktor penghambat diatas dapat dikategorikan sebagai 

berikut: 

1. Gangguan semantik yang merupakan gangguan yang diungkapkan 

melalui bahasa. 



 
 

104 
 

2. Gangguan biologis yang merupakan jenis gangguan yang muncul dari 

masalah pribadi orang-orang yang terlibat dalam komunikasi. 

3. Gangguan sosial merupakan gangguan yang timbul dari lingkungan 

dan sistem informasi.  

 

Jadi, pada hasil yang diperoleh dapat dimengerti bahwa komunikasi 

verbal dan non verbal di Pon-pes Madinatul Ilmi belum berjalan dengan baik. 

Meskipun didalam proses komunikasi verbal dan non verbal yang 

berlangsung terdapat faktor pendukung yang dijadikan sebagai alat penunjang 

guna membantu dalam kegiatan, masih saja belum efektif. Penyebabnya, 

faktor penghambat cenderung lebih berpengaruh dalam kelancaran 

komunikasi verbal dan non verbal yang dilakukan pada program tahfidz Al-

Qur’an. Sehingga pada proses komunikasi verbal dan non verbal dalam 

kegiatan tahfidz Al-Qur’an masih perlu ditingkatkan, agar kegiatan dapat 

terealisir dengan baik. 

 

A. SARAN 

Dari pemaparan data yang di dapat dan dianalisa oleh penulis serta 

kesimpulan yang ditarik, ada beberapa kekurangan dalam Komunikasi Verbal 

dan Non Verbal dalam Proses Tahfidz Al-Qur’an, maka penulis memberi 

saran kepada pemimpin Pon-pes Madinatul Ilmi sebagai berikut : 

1. Belum maksimalnya penerapan komunikasi verbal dan non verbal, 

sehingga pada tahap selanjutnya diharapkan pimimpan dapat 
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memaksimalkan  penerapan komunikasi verbal dan  non verbal secara 

tepat, agar seluruh kegiatan pada program tahfidz Al-Qur’an dapat 

membawa Pon-pes Madinatul Ilmi menjadi yayasan yang semakin 

besar dan berkembang. 

2. Belum terlaksananya bimbingan secara individu untuk santri tahfidz 

Al-Qur’an, diharapkan proses bimbingan dilaksanakan untuk 

menambah pengetahuan dan pemahaman tentang Al-Qur’an, sehingga 

santri termotivasi untuk cepat dalam menghafal Al-Qur’an serta 

mendapatkan beasiswa yang disediakan disetiap yayasan. 

3. Beberapa proses komunikasi verbal dan non verbal masih belum 

dimaksimalkan, karena banyaknya kegiatan yang adadi Pon-pes 

Madinatul Ilmi cukup memakan waktu. Sehingga waktu yang 

digunakan untuk kegiatan proses tahfidz Al-Qur’an sangat sedikit. 

Apabila dapat sedikit meluangkan waktu, maka akan meningkatkan 

kualitas santri yang kompeten dalam mensyi’arkan ajaran islam, 

sehingga dapat menjaga dan mengamalkan Al-Qur’an yang 

dihafalkan. 

4. Program tahfidz yang ada di Pon-pes Madinatul Ilmi masih kurang 

berjalan dengan baik, sehingga para santri sering mengabaikan target 

dalam hafalannya. Oleh karena itu perlu adanya peningkatan program 

tahfidz Al-Qur’an, seperti program MMQ (Memahami, Mendalami 

Al-Qur’an). 
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LAMPIRAN 

 



PEDOMAN INTERVIEW 

 

PimpinanPon-pesMadinatulIlmi: 

1. Bagaimanakah awal mula pondok pesanten Madinatul Ilmi ini didirikan? 

2. Apa yang menjadi tujuan dari berdirinya pondok pesantren Madinatul Ilmi? 

3. Apa saja kegiatan yang ada dipondok pesantren Madinatul Ilmi? 

4. Pada kegiatan tahfidz, apa yang melatar belakangi kegiatan tersebut? 

5. Sejak kapankah kegiatan tahfidz Al-Qur’an ini dilakukan? 

6. Bagaimana cara Abah selaku pimpinan pondok pesantren dalam memotivasi 

santrinya agar mengikuti kegiatan tahfidz ini? 

7. Apakah ada faktor penghambat bagi santri untuk mengikuti kegiatan tahfidz Al-

Qur’an? 

8. Apa sajakah yang menjadi program tahfidz Al-Qur’an untuk saat ini hingga 

kedepannya nanti? 

9. Apakah dalam proses tahfidz Al-Qur’an berjalan sesuai dengan yang 

diharapkan? 

 

 

 

 



Guru Tahfidz: 

1. Apakah ada panduan yang menjadi acuan proses berlangsungnya tahfidz Al-

Qur’an, jika ada sebutkan? 

2. Dalam setiap pertemuan, berapa waktu yang dibutuhkan santri dalam proses 

tahfidz Al-Qur’an? 

3. Berapakah target hafalan yang dicapai pada setiap pertemuan? 

4. Bagaimana sistem proses tahfidz Al-Qur’an yang berlangsung didalam kelas, 

apakah dengan waktu yang terbatas santri mampu menyelesaikan hafalannya? 

5. Bagaimanakah tahapan kegiatan pada program tahfidz Al-Qur’an? 

6. Metode apakah yang digunakan pada proses tahfidz Al-Qur’an? 

7. Sebagai seorang guru tahfidz, bagaimanakah cara anda mengaplikasikan pesan 

komunikasi verbal dan non verbal pada proses kegiatan tahfidz yang 

berlangsung? 

8. Apakah kegiatan tahfidz Al-Qur’an ini berjalan dengan lancar dengan 

menggunakan komunikasi verbal dan non verbal? 

9. Apakah faktor penghambat dari komunikasi verbal dan non verbal yang 

diterapkan pada proses tahfidz Al-Qur’an pada santri? 

10. Selain menghafal Al-Qur’an, adakah pembelajaran lainnya seperti pemahaman 

mengenai ayat yang dihafal, jika ada bagaimana prosesnya? 

 

 



Pengurus Pon-pes Madinatul Ilmi: 

1. Bagaimana pendapat anda tentang kegiatan tahfidz Al-Qur’an ini? 

2. Apakah motivasi yang diberikan pada proses tahfidz Al-Qur’an? 

3. Apakah peranan anda sebagai pengurus pon-pes dalam proses tahfidz Al-Qur’an 

ini? 

4. Apakah harapan anda sebagai pengurus pon-pes dalam proses tahfidz Al-Qur’an 

ini untuk kedepannya? 

5. Adakah peraturan yang diterapkan pada kegiatan tahfidz Al-Qur’an seperti 

kegiatan pesantren pada umumnya? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SantriTahfidz: 

1. Bagaimana pendapat adik dengan adanya kegiatan tahfidz Al-Qur’an? 

2. Apa manfaat yang didapat dari pembelajarant ahfidz Al-Qur’an? 

3. Adakah dukungan khusus dari orang tua dirumah terhadap kegiatan tahfidz yang 

adik tekuni saat ini? 

4. Apakah ada dorongan dari yayasan pon-pes dalam memotivasi adik sebagai 

santri tahfidz Al-Qur’an? 

5. Bagaimanakah cara ustadzah membimbing pada saat kegiatan tahfidz 

berlangsung? 

6. Apakah pada proses pembelajaran tahfidz AlQur’an terjadi komunikasi antara 

guru dengan santri? 

7. Apakah proses tahfidz ini menggunakan komunikasi verbal dan non verbal? 

8. Bagaimana cara guru menyampaikan pembelajaran tahfidz Al-Qur’an dengan 

berkomunikasi? 

9. Apakah ada kendala yang adik alami ketika proses tahfidz berlangsung? 



 

 

LAMPIRAN II 

PEDOMAN OBSERVASI 

 

Proses KegiatanTahfidz Al-Qur’an : 

1. Lingkungan Pon-pes Madintaul Ilmi Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu 

2. Proses Belajar Mengajar di Pon-pes Madinatul Ilmi 

3. Proses Kegiatan Tahfidz Al-Qur’an Pon-pes Madinatul Ilmi 

4. Pelaksanaan Komunikasi Verbal dan Non Verbal Pada Program Tahfidz Al-

Qur’an 

5. Kegiatan Umum di Pon-pes Madinatul Ilmi 



 

 

LAMPIRAN III 

PEDOMAN DOKUMENTASI 

 

1. Kegiatan Interview Penelitian 

2. Program Kegiatan Tahfidz Al-Qur’an Pon-pes Madinatul Ilmi 

3. Program Kegiatan Lain Pon-pes Madinatul Ilmi 

4. Gedung Yayasan Pon-pes Madinatul Ilmi 
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