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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Kemampuan berbicara menjadi sebuah alat bagi seseorang dalam 

membina hubungan dengan manusia lain. Kefasihan setiap orang dalam 

berbicara berbeda-beda, namun pada dasarnya setiap orang mampu untuk 

berbicara di depan umum1.  Berbicara di depan umum belakangan ini dikenal 

dengan istilah  public speaking. Pengertian public speaking secara sederhana 

adalah cara berbicara di depan khalayak umum yang sangat menuntut 

kelancaran berbicara, kontrol emosi, pemilihan kata dan intonasi saat 

berbicara2.  

Di era globalisasi saat ini kemampuan untuk berbicara sangat 

dibutuhkan baik berbicara dalam konteks resmi maupun tidak resmi, untuk  

menyampaikan apa yang dikehendakinya melalui bicara. Kemampuan 

seseorang untuk berbicara biasanya tidak sama, tergantung bagaimana orang 

tersebut mampu berfikir secara kritis dalam menghasilkan kata-kata sehingga 

masih banyak orang yang kesulitan untuk berbicara di depan umum dalam 

menyampaikan sesuatu. Namun, masih banyak juga  orang yang menganggap 

hal tersebut tidak penting. Padahal sangat penting untuk bisa public speaking 

agar dapat menyampaikan pesan, ide, dan gagasan kepada orang lain. 

Memang tidak mudah untuk mahir berbicara di depan umum tanpa adanya 

 
1  Roswati Farid,”Belajar Public Speaking  Sebagai Komunikasi yang Efektif”, Jurnal Bakti 

Masyarakat Indonesia, Vol .2, No. 1, 2019 , 118.  
2  Nunung, Skripsi: ”Prajarto.Public Speaking dasar-dasar Komunikasi wicara”, (Yogyakarta:  

UGM , 2010) , 1. 
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bakat, pengalaman dan wawasan yang luas, untuk itu perlu adanya latihan 

public speaking agar berani dan terbiasa untuk tampil berbicara di depan 

umum.3  

Untuk mencapai keberhasilan berbicara didepan umum, maka 

diperlukan adanya pengembangan potensi yang terus menerus kepada 

generasi-generasi muda. Dan salah satunya pengembangan potensi dapat 

diwujudkan melalui program Muhadharah.  

Muhadharah merupakan suatu program atau proses pembinaan agar 

terampil berbicara didepan umum khususnya berpidato guna menyampaikan 

ajaran-ajaran Islam. Berikut salah satu firman Allah SWT  dalam surat Ali 

Imran ayat 104: 

ئِّكَ 
َٰٓ ٞة يَۡدُعوَن إِّلَى ٱۡلَخۡيرِّ َويَۡأُمُروَن بِّٱۡلَمۡعُروفِّ َويَۡنَهۡوَن َعنِّ ٱۡلُمنَكرِِّۚ َوأُْولَ  نُكۡم أُمَّ  ١٠٤   هُُم ٱۡلُمۡفلُِّحونَ َوۡلتَُكن م ِّ

Artinya: Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru 

kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang 

munkar; merekalah orang-orang yang beruntung. ( Q.S Ali Imran; 104)4 

Ayat diatas mejelaskan perlu adanya segolongan umat Islam yang 

bergerak dalam bidang dakwah. Karena pada ayat ini memerintahkan agar 

umat Islam menjadi umat yang pandai menyampaikan, mengajak, menyeru 

dan mencegah kepada yang mungkar dan mengajak kepada kebaikan 5 . 

 
3 Ronny Mustamu, (Jurnal Komunikasi Islam) Vol 2  No.2, Pada Juli 2012, Dengan judul Fenomena 

Public Speaker,Antara Kebutuhan dan Tren,  210.  
4 Abdul Fidai’Imaduddin Isma’il bin Umar bin Katsir al-Qurasyi al-Bushrawi, Tafsir Ibnu Katsir 

jilid 3”,(Solo:Insan Kamil,2015),34.  
5 Ibid,.36. 
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Ditegaskan pula dalam hadits Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh At-

Tῑrmiżi sebagai berikut: 

نِّ ْبُن َبِّتِّ ْبنِّ ثـَْو ََن َعْن َحسَّاَن ْبنِّ   ََ حْم دُ ْبُن يُوُسَف َعْن اْبنِّ ثـَْو ََن هَُو َعْبدُ الرَّ مَّ ََ َحدَّثـَنَا مُح

َِّ َصلَّى ا َِّ ْبنِّ َعْمٍرو قَاَل قَاَل َرسُوُل ا َّ يَّةَ َعْن أَبيِّ َكْبَشةَ السَّلُوليِّ  ِّ َعْن َعْبدِّ ا َّ َُ َعلَْي هِّ َوَسلََّم بـَ  ََّعطِّ

دًا ( ثُوا َعْن بَنيِّ إِّْسَرائِّيَل َوالَ َحَرَج َوَمْن َكذََب َعلَيَّ ُمتـَعَم ِّ ِّ َولَْو آيَةً َوَحد ِّ أْ َمْقعَدَهُ  32ل ِّغُوا َعني  فـَْليـَتـَبـَوَّ

ْن النَّار )رواه ا لتر  مذى   )مِّ

Artiya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusūf dari Ibnu 

Tsaubān, yaitu Abdurrāhman bῑn Tsabῑt bin Tsaubān, dari Hassān bin 

Athῑyyāh dari Abū Kabsyah as Sālūlῑ dari Abdūllah bin Amrū dia berkata; 

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sampaikanlah dariku 

walaupun hanya satu ayat, dan ceritakanlah dari bani Israil, dan tidak ada 

dosa, barangsiapa berdusta atas namaku secara sengaja, maka hendaklah dia 

menempati tempat duduknya dari neraka”.( H.R. At-Tῑrmiżῑ)6 

Salah satu cara untuk menyeru pada kebaikan dan mencegah pada 

kemungkaran yaitu diadakannya program Muhadharah dalam dunia 

pendidikan. Tujuan program Muhadharah untuk melatih santri dalam 

berdakwah, sehingga santri tidak merasa canggug apabila santri tersebut akan 

berdakwah kepada masyarakat.  

Pondok pesantren adalah lembaga keagamaan yang memberikan 

pendidikan dan pengajaran serta mengembangkan ilmu agama Islam. Pondok 

pesantren tidak hanya memberikan pengetahuan serta keterampilan teknis 

 
6  Andi Rani Rahma Madika,Skripsi.” Ayat-ayat Tentang Dakwah Dalam Al-Quran (Persepsi 

Jam’ah Tablign Kota Palopo)”, (Palopo:IAIN Palopo,2019),20. 
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akan tetapi yang jauh lebih penting adalah menanamkan nilai-nilai moral dan 

agama 7 . Di dalam pondok pesantren santri ditekankan supaya mampu 

mendalami ilmu agama Islam agar dapat menjadi bekal bagi dirinya dan 

mampu  mendakwahkan ajaran-ajaran agama Islam. 

Demikian pula di Pondok Pesantren Islam Al-Mukmin Ngruki, yang 

mana mewajibkan seluruh santrinya untuk dapat mengikuti seluruh program 

bidang pendidikan baik itu program  akademik maupun non akademik. 

Adapun  misi  Pondok Pesantren Islam Al-Mukmin Ngruki adalah” Mencetak 

kader ulama dan cendikiawan muslim yang Amilin Fisabilillah”8. 

Untuk mencapai misi Pondok Pesantren Islam Al-Mukmin Ngruki 

dengan diadakanya program Muhadharah. Program Muhadharah di Pondok 

Pesantren Islam Al-Mukmin Ngruki termasuk dalam program  non akademik, 

yang pelaksaannya dilakukan seminggu sekali pada hari Kamis.   

Pada dasarnya program Muhadharah merupakan langkah awal dalam 

menyiapkan kader da’i , dengan cara santri dilatih berpidato atau berbicara 

didepan teman-temannya layaknya seorang da’i yang sedang berdakwah 

menyampaikan pesan-pesan dakwahnya, sehingga santri tidak merasa 

canggung apabila mereka diminta berpidato atau berbicara didepan umum. 

Berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti bertujuan untuk mengkaji lebih 

jauh mengenai peran program muhadharah dalam meningkatkan kemampuan 

public speaking santri di Pondok Pesantren Islam Al-Mukmin Ngruki dengan 

 
7 Fuad Uddin,Soemanto,”Pondok Pesantren Islam Al-Mukmin Ngruki Solo Studi Tentang Sistem 

Pendidikan, Faham Keagamaan dan jaringan”,(Jakarta:Pustibang Pendidikan Agama dan 

Keagamaan,2003),5. 
8 Ibid,.25. 
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melakukan penelitian yang berjudul “PERAN PROGRAM MUHADHARAH 

DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN PUBLIC SPEAKING 

SANTRI (STUDI KASUS DI PONDOK PESANTREN ISLAM AL-

MUKMIN NGRUKI)”. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana peran  program Muhadharah dalam meningkatkan 

kemampuan public speaking santri di Pondok Pesantren Islam Al-

Mukmin Ngruki? 

2. Apa faktor penghambat program Muhadharah dalam meningkatkan 

kemampuan   public speaking santri di Pondok Pesantren Islam Al-

Mukmin Ngruki? 

3. Bagaimana solusi untuk meningkatkan  peran  program Muhadharah di 

Pondok Pesantren Islam Al-Mukmin Ngruki? 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah penelitian ini bertujuan: 

1. Untuk mengetahui peran program Muhadharah dalam meningkatkan 

kemampuan public speaking santri di Pondok Pesantren Islam Al-

Mukmin Ngruki.  

2. Untuk mengetahui kendala program  Muhadharah dalam meningkatkan 

kemampuan public speaking santri di Pondok Pesantren Islam Al-

Mukmin Ngruki. 
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3. Untuk membantu memberi solusi dalam meningkatkan peran program 

Muhadharah di Pondok Pesantren Islam Al-Mukmin Ngruki. 

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis  

Memberikan manfaat ilmu dan pengetahuan secara teoritis tentang 

peran program Muhadharah dalam meningkatkan kemampuan public 

speaking santri di Pondok Pesantren Islam Al-Mukmin Ngruki  

2. Manfaat Praktis  

a. Manfaat bagi Universitas Muhammadiyah Surakarta  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi  bagi 

Fakultas Agama Islam diantaranya untuk pengembangan 

keterampilan berbicara sebagai soft skill setiap mahasiswa, sehingga 

diharapkan berpengaruh positif dalam kemampuan public speaking, 

keterampilan berkomunikasi,ketrampilan dalam menyampaikan 

materi pelajaran kepada siswa ,menyampaikan aspirasi, informasi 

baik secara personal, forum, ataupun kepada masyarakat. 

Pengembangan program  Muhadharah dapat dilakukan baik secara 

formal maupun di selenggarakan oleh mahasiswa sebagai bentuk 

mentoring. 

b. Manfaat Bagi Pondok Pesantren Islam Al-Mukmin Ngruki 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi dari kendala 

program Muhadharah dalam meningkatkan kemampuan public 
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speaking santri di Pondok Pesantren Islam Al-Mukmin Ngruki, 

sehingga program  Muhadharah dapat berjalan lebih baik lagi. 

E. Metode Penelitian  

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian lapangan 

(field research) merupakan suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk 

memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan 

mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara 

peneliti dengan fenomena yang diteliti9. 

Penelitian lapangan adalah penelitian yang pengumpulan datanya di 

lapangan, seperti di lingkungan masyarakat, organisasi masyarakat, serta 

lembaga pendidikan 10 . Berdasarkan penjelasan tersebut maka dalam  

penelitian ini peneliti akan mengumpulkan data dan informasi dengan cara 

melihat secara langsung fenomena yang terjadi di lapangan untuk 

memperoleh informasi terkait peran program Muhadharah dalam 

meningkatkan  public speaking  santri di Pondok Putri Pesantren Islam 

Al-Mukmin Ngruki.  

2. Pendekatan Penelitian  

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi, 

fenomenologi berarti suatu upaya yang memiliki tujuan agar dapat 

 
9 Haris Herdiansyah, Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial, (Jakarta: Salemba, 2012), 

cetakan III, 9.  
10 Dr.Ibrahim, M.A, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: ALFABETA, 2015), 52. 
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menjelaskan suatu peristiwa 11 .Penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan peran program Muhadharah dalam meningkatkan 

kemampuan public speaking santri Pondok Pesantren Islam Al-Mukmin 

Ngruki. 

3. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ialah subjek dari mana mendapatkan 

data penelitian 12. Penelitian ini di lakukan di Pondok Pesantren Islam Al-

Mukmin Ngruki, responden untuk penelitian sebagai data utama adalah 

ustadzah pembimbing bagian bahasa, pengurus IST bagian bahasa  dan 

data pendukung dalam penelitian ini adalah santri yang telah  mengikuti 

program muhadharah di Pondok Pesantren Islam Al-Mukmin Ngruki. 

4. Penentuan Subjek  

Subjek penelitian adalah sumber data utama untuk mendapatkan 

data yang berhubungan dengan kejadian di lapangan, oleh karena itu 

dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian yaitu ustadzah Enung 

Nursyahidah pembimbing bagian bahasa Pondok Putri Pesantren Islam 

Al-Mukmin Ngruki, ketua mudhabir Asmak Ima Muhimah dan santri 

yang telah mengikuti program muhadharah. 

Penentuan subjek penelitian diatas dikarenakan untuk mengetahui 

peningkatan yang di alami setelah mengikuti program muhadharah, faktor 

 
11  Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Satuan Pendekatan Praktik Edisi revisi IV, 

(Yogyakarta: PT.Rineka Cipta, 2010),172.  
12 Suharsimi Arikunto, Prosedur Peneltian Suatu Pendekatan Praktik,(Jakarta: RinekaCipta, 2010), 

172.  
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penghambat dalam program muhadharah dan dapat memberikan 

solusinya.  

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara yang ditempuh untuk 

mendapatkan data atau fakta yang terjadi pada subjek penelitian untuk 

memperoleh data yang valid. Teknik pengumpulan data dalam penelitian 

ini dilakukan melalui metode observasi, wawancara dan dokumentasi. 

a. Metode Observasi  

Teknik pengamatan ini didasarkan atas pengamatan secara 

langsung13. Metode ini dilakukan dengan terjun langsung ke dalam 

lingkungan dimana penelitian itu dilakukan disertai dengan 

pencatatan terhadap hal-hal yang muncul terkait dengan informasi 

data yang dibutuhkan. Peneliti menggunakan metode ini untuk 

mengamati secara langsung data yang ada di lapangan, terutama 

tentang peran program Muhadharah dalam meningkatkan kemampuan 

public speaking santri Pondok Pesantren Islam Al-Mukmin Ngruki. 

Metode ini digunakan untuk mengungkapkan data yang mana 

secara langsung dan mengamati hal-hal yang berhubungan dengan 

peran program muhadharah dalam meningkatkan kemampuan public 

speaking santri.  

Langkah-langkah yang dilakukan:  

 
13  Haris Herdiansyah, Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial. (Jakarta: Salemba, 

2012), cetakan III,131. 
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1) Mengamati sistem pelaksanaan program Muhadharah di Pondok 

Pesantren Islam Al-Mukmin Ngruki. 

2) Mengamati kendala yang dihadapi dalam program Muhadharah 

sebagai peran  meningkatkan kemampuan public speaking santri di 

Pondok Pesantren Islam Al-Mukmin Ngruki. 

b. Metode Wawancara  

Wawancara atau interview adalah suatu komunikasi verbal 

semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi 14 . 

Metode wawancara dilakukan peneliti untuk mengambil data dan 

informasi dari beberapa sumber data yang bersangkutan yaitu, ustazah 

pembimbing bagian bahasa, santri yang mengikuti program 

muhadharah dan mudabbir bagian bahasa. Metode ini digunakan 

dengan mengadakan tanya jawab secara langsung dengan narasumber 

dan mendengarkan langsung serta mencatat dengan teliti  apa yang 

disampaikan oleh narasumber.  

Sebelum melakukan metode wawancara peneliti sudah 

menyiapkan pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian. Adapun 

datanya meliputi: 

1) Peran program Muhadharah dalam meningkatkan kemampuan 

public speaking santri 

2) Upaya pembimbing program  Muhadharah dalam kelancaran 

program  Muhadharah 

 
14 Ibid.,143 
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3) Faktor penghambat program Muhadharah dalam meningkatkan 

kemampuan public speaking santri 

4) Sejauh mana pencapaian yang diperoleh dari program  

Muhadharah dalam meningkatkan kemampuan public speaking 

santri.15 

c. Metode Dokumentasi 

Metode Dokumentasi adalah suatu cara mencari data terhadap hal-hal 

seluk beluk penelitian baik berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, 

prasasti, majalah, agenda dan lain sebagainya.  Data tersebut antara lain :  

1) Historis dan geografis  

2) Struktur Organisasi 

3)  Keadaan siswa16. 

6. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yang merujuk 

pada Miles dan Humberman. Analisis data kualitatif meliputi reduksi data 

(kodifikasi data ), penyajian data dan penarikan kesimpulan (verifikasi 

data)17.  

a. Reduksi data merupakan tahapan memilih, merangkum hal pokok 

terhadapat data yang berfokus pada hal-hal yang penting. Pada bagian 

ini menggambarkan hal-hal yang lebih terstruktur dan lebih jelas. . 

 
15 Prof Dr.Djam’an Satori, M.A., dan Dr.Aan Komariah, M.Pd., Metodologi Penelitian Kualitatif, 

(Bandung: ALFABETA, 2013), 130. 
16 Mukhtar, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014),84.  
17 Afrizal, Metode Penelitian Kualitatf, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), 178 
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b. Penyajian data merupakan penyajian data penelitian yang berupa 

pengelompokan. Penyajian ini berupa data dan taks dalam bentuk 

narasi setelah peneliti mendapatkan data mengenai peran program 

muhadharah dalam meningkatkan kemampuan public speaking di 

Pondok Pesantren Islam Al-Mukmin Ngruki. 

c. Verifikasi atau penarikan kesimpulan merupakan langkah terakhri , 

peneliti melakukan penarikan kesimpulan dari hasil temuan data yang 

diperoleh  berdasarkan analisis data wawancara, observasi dan 

dokumentasi18. 

Analisis data yang dilaksanakan oleh peneliti ialah melalui model 

Milles dan Hurberman yaitu dengan reduksi data (menyeleksi data), 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tahapan pertama yang 

dilakukan adalah menelaah data-data yang masih mentah yang dihasilkan 

dari penyajian data, kemudian menyusun beberapa informasi yang 

diperoleh dalam bentuk naratif, dan yang terakhir peneliti melakukan 

penarikan kesimpulan19 

 
18 Ibid,.180 
19 Ibid,.176 


