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ABSTRAK 

 

Masruroh, Sofa Binti, 2020. “Komunikasi non verbal Kyai dan Santri dalam Sorogan 

Al Qur’an (Studi Kasus di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an Al 

Hasan)”.Skripsi. Fakultas Ushuludin,Adab dan Dakwah, Jurusan Komunikasi 

Penyiaran Islam. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, Pembimbing 

Ahmad Faruk, M, Fil.I. 

Kata Kunci : Komunikasi Non Verbal dan Sorogan Al Qur’an. 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh fakta bahwa dalam sorogan Al 

Qur’an tidak hanya dapat dinilai dari komunikasi verbal saja akan tetapi juga 

dapat dinilai dari komunikasi non verbalnya. Komunikasi non verbal 

merupakan komunikasi yang dimana pesan tidak disampaikan menggunakan 

kata-kata, melainkan menggunakan bahasa isyarat, gerak tubuh, atau ekspresi 

wajah selain itu juga dapat dilihat dari penggunaan objek seperti pakaian, 

ruangan, dan simbol-simbol. Sementara itu menurut teori komunikasi non 

verbal terdiri atas klasifikasi, fungsi, dan bentuk-bentuk komunikasi non 

verbal. Oleh karena itu penelitian ini akan memusatkan pada bentuk-bentuk 

dan fungsi komunikasi non verbal yang diterapkan Kyai dan Santri dalam 

sorogan Al Qur’an di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an Al Hasan. Karena 

itu penulis merumuskan masalah penelitian ini dan bertujuan hendak 

mengetahui (1) bentuk-bentuk komunikasi non verbal Kyai dan Santri dalam 

Sorogan Al Qur’an (2) fungsi komunikasi non verbal Kyai dan Santri dalam 

Sorogan Al Qur’an. 

Dalam penelitian, penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif 

dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. Untuk menganalisis data menggunakan analisis bentuk-bentuk 

dan fungsi komunikasi non verbal. 

Dari hasil pembahasan penulis menyimpulkan bahwa : (1) Bentuk 

komunikasi non verbal Kyai dan Santri dalam Sorogan Al Qur’an di Pondok 

Pesantren Tahfidzul Qur’an Al Hasan yaitu dengan beberapa bentuk 

diantaranya bentuk komunikasi visual, komunikasi sentuhan, komunikasi 

penamilan, dan komunikasi lingkungan. (2) Fungsi komunikasi non verbal 

Kyai dan Santri dalam Sorogan Al Qur’an di Pondok Pesantren Tahfidzul 

Qur’an Al Hasan yaitu ada beberapa fungsi diantaranya repetisi, subtitusi, 

aksensuasi, ilustrator, affect display. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Komunikasi dibutuhkan oleh setiap individu, manusia diciptakan sebagai 

makhluk sosial untuk saling berinteraksi antara satu dengan yang lain agar bisa 

hidup bermasyarakat. Pondok Pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan 

non formal juga tidak lepas dari komunikasi. baik itu komunikasi secara verbal 

maupun non verbal, tidak lain untuk menjalin hubungan baik antar sesama Santri 

maupun Santri dengan pengasuh Pondok Pesantren. 

Komunikasi non verbal adalah proses komunikasi dimana pesan 

disampaikan tidak menggunakan kata-kata. Komunikasi non verbal ialah 

menggunakan gerak isyarat, bahasa tubuh, ekspresi wajah dan kontak mata, 

penggunaan objek seperti pakaian, potongan rambut, dan sebagainya, simbol-

simbol, serta cara berbicara seperti intonasi, penekanan, kualitas suara, gaya 

emosi dan gaya berbicara.
1
 

Menurut burgoon, Kode non verbal memiliki tiga dimensi yaitu dimensi 

semantik, sintaktik, dan pragmatik. Semantik, yaitu mengacu pada makna dan 

suatu tanda. Misalnya, seorang ibu dengan wajah cemberut meletakkan jari 

telunjuknya didepan bibirnya meminta orang yang sedang ngobrol untuk berhenti 

bicara karena anak bayinya sedang tidur. Sintaktik, yaitu dimensi yang mengacu 

pada cara tanda disusun atau diorganisir dengan tanda lainnya didalam sistem. 

                                                           
1 Morissan, Teori Komunikasi Individu Hingga Massa (Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group, 2013). 
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Misalnya, orang yang meletakkan jari telunjuk didepan bibirnya itu tidak 

menunjukkan wajah cemberut, tetapi malah tersenyum sambil berkata dengan 

suara lembut,”Maaf, ada bayi yang sedang tidur.” Disini, gerak tubuh, tanda 

vokal (suara yang lembut), ekspresi wajah dan bahasa menyatu untuk 

menciptakan makna keseluruhan. Pragmatik, yaitu dimensi yang mengacu pada 

efek atau perilaku yang ditunjukkan oleh tanda, sebagaimana contoh orang yang 

meminta orang lain untuk diam, namun yang pertama diterima menunjukkan 

sikap tidak suka (antipati) orang tersebut, sedangkan yang lainnya diterima 

sebagai sikap yang ramah atau bersahabat.
2
 

Di setiap Pondok Pesantren pasti mempunyai peraturan tersendiri dalam 

mengatur proses belajarnya para Santri, pondok pesantren juga mempunyai 

metode yang berbeda dalam menyampaikan ilmunya kepada para Santri, 

komunikasi yang baik antara Santri dan Kyai mampu meningkatkan semangat 

santri dalam mendalami ilmu agama. Belajar ilmu agama tidak hanya belajar 

kitab kuning seperti fikih, akidah akhlak, dan nahwu shorof saja akan tetapi juga 

diajari cara membaca Al Qur’an dengan baik dan sesuai dengan ketentuan 

didalam ilmu tajwid.  

Al Qur’an secara etimologi berasal dari bahasa arab dari akar kata qara’a 

yang berarti membaca. Menurut Subhi Shaleh dalam kitabnya Mabis Fi Ulum Al 

Qur’an, mendefinisikan “Al Qur’an adalah firman Allah SWT yang berfungsi 

sebagai mu’jizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang tertulis dalam 

mushaf-mushaf yang diriwayatkan secara mutawatir dan membacanya 

                                                           
2
 Morissan, Teori Komunikasi Individu Hingga Massa, 142. 
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merupakan ibadah”.
3
 Dalam belajar membaca Al Qur’an, ada banyak metode 

yang diterapkan untuk membantu keberhasilan dalam meningkatkan kemampuan 

membaca Al Qur’an. Metode yang diterapkan sesuai kebijakan lembaga pondok 

pesantren itu sendiri. 

Khususnya dalam mendalami Al Qur’an di Pondok Pesantren Tahfidzul 

Qur’an Al Hasan terdapat salah satu metode yang diterapkan oleh Kyai kepada 

santrinya yaitu metode sorogan, metode sorogan ini dianggap telah terbukti 

secara efektif mampu meningkatkan semangat dan kemampuan Santri dalam 

membaca dan menghafal Al Qur’an. Namun demikian, metode tersebut dianggap 

sulit dari keseluruhan sistem metode yang diterapkan di pondok pesantren, sebab 

menuntut kesabaran, ketekunan, kerajinan, ketaatan, disiplin pribadi santri dan 

kemandirian belajar santri. Dalam sorogan Al Qur’an santri harus benar-benar 

telah siap menghadap Kyai untuk mentaskhikhan bacaan Al Qur’an yang sesuai 

dengan ilmu tajwid, seperti panjang pendek harokat, kejelasan makhorijul huruf, 

mendenggung, dll. 

Di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an Al Hasan dalam kegiatan sorogan 

Al Qur’an antara Kyai dan Santri dalam berkomunikasi menggunakan 

komunikasi non verbal, Menurut larry A. Samovar dan Richard E. Porter, 

komunikasi non verbal mencakup semua rangsangan (kecuali rancangan verbal) 

dalam suatu setting komunikasi, yang dihasilkan oleh individu dan penggunaan 

lingkungan oleh individu, yang mempunyai nilai pesan potensial bagi pengirim 

atau penerima, definisi ini mencakup perilaku yang disengaja juga yang tidak 

disengaja sebagai bagian dari komunikasi secara keseluruhan, kita mengirim 

                                                           
3 Siti Nur Khalifah Dan Nurul Lutfiah, “Regiopsikoneuroimunologi Al Qur’an”, Buletin 

Psikologi, 1, (2010), 19. 
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banyak pesan tanpa menyadari bahwa pesan-pesan tersebut bermakna bagi orang 

lain.
4
 

Jurgen reuesch mengklasifikasikan isyarat non verbal menjadi tiga 

bagian. Pertama, bahasa tanda (sign language) acungan jempol untuk numpang 

mobil secara gratis, bahasa isyarat tunarungu. Kedua, bahasa tindakan (action 

language) semua gerakan tubuh yang tidak digunakan secara eksklusif untuk 

memberikan sinyal, misalnya, berjalan. Ketiga, bahasa objek (object language) 

pertunjukan benda, pakaian, dan lambang non verbal bersifat publik lainnya 

seperti ukuran ruangan, bendera, gambar, musik, dan sebagainya secara sengaja 

maupun tidak.
5
 Komunikasi non verbal adalah komunikasi dimana pesan 

disampaikan tidak menggunakan kata-kata.  

Hal menarik yang membuat penulis ingin melakukan penelitian ini yaitu 

di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an Al Hasan ini terdapat metode sorogan Al 

Qur’an yang unik, metode komunikasi non verbal yang diterapkan oleh Kyai 

kepada Santri dalam Sorogan Al Qur’an di PPTQ Al Hasan yaitu komunikasi 

dengan suatu tanda, ketika Santri salah dalam melafadzkan bacaan Al Qur’an 

maka Kyai mengingatkan dengan cara ketukan atau biasanya santri menyebutnya 

dengan gedokan (dengan suatu tanda seperti sebuah alat yang terbuat dari bambu 

untuk mengetuk atau mengedok ), satu gedokan menandakan bahwa santri 

mengalami kesalahan saat melafadzkan bacaan Al Qur’an, tetapi Santri masih 

dapat memperbaikinya dengan cara mengulangi bacaan tersebut dengan benar. 

Dua Gedokan  menandakan Santri mengalami kesalahan yang sudah tidak bisa 

                                                           
4
 Deddy Mulyana, Ilmu Komunikasi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), 343. 

5 Ibid., 352. 
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diperbaiki lagi saat sorogan tersebut, dengan terpaksa santri harus mundur dan 

mempelajarinya lagi, untuk mengulang di sorogan selanjutnya. 

Metode komunikasi yang diterapkan oleh Kyai dan Santri di PPTQ Al 

Hasan ini berbeda dengan metode komunikasi yang diterapkan di Pondok-

Pondok lain, di Pondok pesantren yang lain kebanyakan seorang Kyai 

menginggatkan santrinya dengan bahasa verbal (menggunakan bahasa lisan) saat 

santri salah dalam Sorogan Al Qur’an, sehingga santri langsung mengetahui letak 

kesalahnya dan memudahkan Santri untuk segera memperbaikinya. 

Sehingga berdasarkan latar belakang tersebut, penulis ingin mengetahui 

fungsi diterapkannya komunikasi non verbal dalam Sorogan Al Qur’an di PPTQ 

Al Hasan. Untuk itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul 

Komunikasi Non Verbal Kyai Dan Santri Dalam Sorogan Al Qur’an Di  Pondok 

Pesantren Tahfidzul Qur’an (PPTQ) Al-Hasan. 

B. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana bentuk-bentuk komunikasi non verbal Kyai dan Santri dalam 

Sorogan Al Qur’an di PPTQ Al Hasan? 

2. Apa fungsi komunikasi non verbal Kyai dan Santri dalam Sorogan Al Qur’an 

di PPTQ Al Hasan? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang penulis rumuskan, maka tujuan yang 

ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Agar mengetahui bentuk-bentuk komunikasi non verbal Kyai dan Santri 

dalam Sorogan Al Qur’an di PPTQ Al Hasan. 
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2. Agar mengetahui fungsi komunikasi non verbal Kyai dan Santri dalam 

Sorogan Al Qur’an di PPTQ Al Hasan. 

D. ManfaatPenelitian 

Dengan dilakukan penelitian ini, penulis berharap agar penelitian ini 

dapat bermanfaat, baik manfaat secara teoritis maupun manfaat praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

tambahan referensi atau perbandingan dalam usaha mengembangkan 

keilmuan yang sesuai dengan bidangnya, selain itu hasil penelitian ini 

diharapkan dapat dijadikan bahan acuan tentang belajar membaca Al Qur’an 

dengan baik dan benar, serta dapat dijadikan bahan acuan untuk mengambil 

kebijakan yang dapat menigkatkan kualitas yang lebih baik dalam belajar 

membaca Al Qur’an. 

2. Manfaat Praktis 

Kajian penelitian ini diharapkan penulis sebagai literatur keperpustakaan 

khususnya untuk jenis penelitian kualitatif yang berkaitan dengan komunikasi 

non verbal, bagi para penghafal Al Qur’an mampu meningkatkan komunikasi 

yang baik antara Kyai dan Santri maupun Santri dengan Santri, bagi para 

Pengurus Pondok Pesantren PPTQ Al Hasan sebagai pertimbangan 

pentingnya upaya meningkatkan komunikasi yang baik agar apa yang 

disampaikan dapat tersampaikan dengan baik oleh komunikator kepada 

komunikan. 

E. Telaah Pustaka 

Penelitian terdahulu menjadi acuan untuk penulis dalam melakukan 

penelitian, sehingga Penulis telah melakukan penelusuran karya ilmiah yang ada 
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kaitanya dengan komunikasi non verbal. Dari penelitian terdahulu, penulis 

menemukan judul penelitian yang hampir sama, adapun karya ilmiah tersebut 

adalah sebagai berikut : 

Pertama, skripsi berjudul, ”Implementasi Komunikasi Verbal Dan Non 

Verbal Dalam Proses Menghafal Juz Amma Pada Pendidikan Anak Usia Dini Di 

Bait Qur’any Ciputat” skripsi Wini Mulyani jurusan Komunikasi dan Penyiaran 

Islam Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatulloh 

jakarta tahun 2011. Penelitian ini dibuat bertujuan untuk mengetahui tentang 

bagaimana implementasi komunikasi verbal dan non verbal di PAUD Bait 

Qur’any serta hambatan yang dihadapi dalam menghafal juz amma pada anak 

usia dini.
6
 

Perbedaan dengan penelitian tersebut pada lokasi yang diteliti. Jika 

peneliti terdahulu di PAUD Bait Qur’any ciputat, sedangkan peneliti yang 

sekarang di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an Al Hasan, Ponorogo. Selain itu 

pada subyek yang diteliti, jika peneliti terdahulu subyek yang diteliti untuk 

mengetahui implementasi komunikasi verbal dan non verbal yang diterapkan di 

PAUD Bait Qur’any sedangkan peneliti yang sekarang hanya fokus pada fungsi 

komunikasi non verbal yang diterapkan di PPTQ Al Hasan, tetapi juga fokus 

pada fungsi diterapkanya komunikasi non verbal dalam Sorogan Al Qur’an di 

PPTQ Al Hasan. 

Kedua, skripsi berjudul, ”Komunikasi Non Verbal Melalui Jilbab Dalam 

Konteks Konsep Diri Sendiri (Studi Pada Mahasiswa Berjilbab Fakultas Ekonomi 

Universitas Muhammadiyah Malang)”, skripsi Vinda Lhossa Ryan Jurusan Ilmu 

Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah 

                                                           
6
 Wini Mulyani, Implementasi Komunikasi Verbal Dan Nin Verbal Dalam Proses 

Menghafal Juz Amma Pada Pendidikan Anak Usia Dini Di Bait Qur’any Ciputat (Jakarta: Skripsi 

UIN Syarif Hidayatulloh, 2011). 
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Malang tahun 2011. Penelitian ini dibuat bertujuan untuk mendeskripsikan jilbab 

sebagai simbol komunikasi non verbal yang digunakan dalam konsep diri 

mahasiswi.
7
 

Perbedaan dengan penelitian tersebut pada subyek yang diteliti, peneliti 

terdahulu subyek yang diteliti yaitu mendiskripsikan jilbab sebagai simbol 

komunikasi non verbal yang digunakan dalam konsep diri mahasiswi. sedangkan 

peneliti yang sekarang terfokus pada fungsi komunikasi non verbal yang 

diterapkan oleh Kyai dan Santri yang ada di PPTQ Al Hasan dalam Sorogan Al 

Qur’an. Selain itu lokasi yang diteliti juga berbeda. Jika peneliti terdahulu di 

Mahasiswi Fakultas Ekonomi di Universitar Muhammadiyah Malang. Sedangkan 

peneliti di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an Al Hasan Parang Menang 

Babadan Ponorogo. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

 Dalam penelitian ini digunakan metodologi pedekatan kualitatif 

sehingga peneliti akan menjabarkan kata-kata dan mendeskripsikan hasil 

temuan (data) dengan menggunakan kata-kata atau lisan dari orang yang 

dapat diamati dengan melihat lokasi penelitian. Penelitian ini termasuk field 

research (penelitian lapangan). Artinya penelitian akan dilakukan pada 

suatu tempat terjadinya masalah dilapangan sehingga peneliti akan berperan 

langsung di lapangan. 

 Penelitian dilakukan pada objek yang alamiah. Objek yang alamiah 

adalah objek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti 

                                                           
7
 Vinda Lhossa Ryan, Komunikasi Non Verbal Melalui Jilbab Dalam Konteks Konsep 

Diri (Malang: Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang, 2011). 
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dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada objek tersebut. 

Dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah orang atau human 

instrument, yaitu peneliti itu sendiri.  

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas dan mendalam 

terhadap situasi sosial yang diteliti, maka teknik pengumpulan data bersifat 

trianggulasi, yaitu menggunakan berbagai teknik pengumpulan data secara 

gabungan/simultan. Analisis data yang dilakukan bersifat induktif 

berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dan kemudian 

dikontruksikan menjadi hipotesis atau teori.
8
 

Penelitian deskriptif dapat dikatakan sebagai penelitian yang 

diarahkan pada pengukuran yang cermat terhadap suatu fenomena tertentu. 

Dan hal ini peneliti akan mengamati gejala sosial yang terjadi terutama 

yang berkaitan dengan komunikasi non verbal dalam Sorogan Al Qur’am di 

PPTQ Al Hasan. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an 

Al-Hasan Jalan Parang Menang No. 21 Patihan Wetan Babadan Ponorogo. 

Pemilihan lokasi ini di dasarkan dengan penyesuaian topik yang di pilih, 

dengan pemilihan lokasi ini peneliti di harap bisa menjalin komunikasi 

interpersonal yang baik, baik antar santri maupun antara Santri dengan 

Kyai. 

Di samping tujuan itu, ini adalah bentuk pengabdian peneliti 

terhadap Al-Qur’an sebagai panutan dan yang akan menuntun peneliti pada 

jalan yang benar, juga sebagai pengabdian peneliti terhadap pondok 

                                                           
8
 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D (Bandung: ALFABETA, 

2016), 8. 
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pesantren dan masyaikh karena masyaikh yang megenalkan kita pada 

pemilik seluruh alam dan pondok pesantren adalah wadah untuk menuntut 

ilmu dan menciptakan karakter yang penuh dengan adab dan akhlak yang 

mulia. 

3. Sumber Data  

Sumber data dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan 

tindakan, selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan yang lain. 

Untuk itu teknik pengumpulan data yang di gunakan adalah observasi 

berperan serta wawancara mendalam dan dokumentasi.  

Istilah observasi di arahkan pada memperhatikan kegiatan secara 

akurat. Observasi selalu menjadi bagian dalam penelitian, konteks 

laboratorium atau dalam konteks ilmiyah. Sedangkan wawancara adalah 

percakapan dan tanya jawab yang di arahkan untuk tujuan tertentu.
9
 

Wawancara kualitatif di lakukan bila peneliti bermaksud untuk memperoleh 

pengetahuan tentang makna-makna subjektif yang di fahami individu 

berkenaan dengan topik yang di teliti, dan bermaksud melakukan eksplorasi 

terhadap isu tertentu suatu hal yang tidak dapat di lakukan melalui 

pendekatan lain. 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data berupa informasi dalam bentuk lisan yang 

langsung diperoleh penulis dari sumber aslinya. Diperoleh dari 

informan yaitu KH. Husain Aly dan Pengurus atau Santri. 

 

                                                           
 9 E.Kristi Poerwandari, Pendekatan Kualitatif (Depok: Lembaga Pengembangan 

Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi, 1999), 134. 
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b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data yang digunakan berupa data tertulis yang diperoleh 

dari berbagai sumber yang berkaitan dengan tujuan penelitian.
10

  

Diperoleh dari data yang ada di PPTQ Al Hasan serta buku 

referensi dari perpustakaan. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara (Interview) 

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, 

melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang 

lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan 

tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data 

apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan 

permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin 

mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah 

respondennya sedikit/kecil. Teknik pengumpulan data ini 

mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau self-report, 

atau setidak tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi. 

Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa anggapan yang perlu dipegang 

oleh peneliti dalam menggunakan metode interview dan juga 

kuesioner atau angket antara lain, bahwa subjek atau responden adalah 

orang yang paling tau tentang dirinya sendiri, bahwa apa yang 

dinyatakanoleh subjek kepada peneliti adalah benar dan dapat 

dipercaya,bahwa interprestasi subjektentangpertanyaan-pertanyaan 

yang diajukan peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang 

                                                           
10  Suharsimi Arikunto, Metode Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 2010). 



12 
 

 

dimaksudkan oleh peneliti. Wawancara dapat dilakukan secara 

terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap 

muka atau face to face maupun dengan menggunakan telepon.
11

 

b. Observasi 

Jenis observasi yang dilakukan partisipasi (participant 

observation) adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk 

menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan 

dimana observasi atau peneliti benar-benar terlibat dalam keseharian 

responden. 

Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi adalah 

ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau 

peristiwa, waktu, dan perasaan. Alasan peneliti melakukan 

observasi adalah untuk menyajikan gambaran realistik perilaku 

atau kejadian, untuk menjawab pertanyaan, untuk membantu 

mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan 

pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik 

terhadap pengukuran tersebut. 

Untuk mengetahui proses sorogan al qur’an di PPTQ Al 

Hasan. Peneliti akan mendatangi lokasi penelitian dan mengamati 

dengan seksama fenomena komunikasi non verbal yang terjadi 

dalam kegiatan Sorogan Al Qur’an di PPTQ Al Hasan. 

 

                                                           
11 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, 137-138. 
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c.  Dokumentasi 

Tenkik ini adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan 

tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku 

tentang pendapat, teori, dalil/hukum dan lain-lain yang berhubungan 

dengan masalah penyelidiakan.
12

 

5. Teknik Pengolahan Data  

Agar dapat memberikan data sesuai dengan yang dibutuhkan maka 

diperlukan adanya teknik pengolahan data. Dalam penelitian ini, setelah data 

yang diambil oleh peneliti di lokasi penelitian terkumpul. Selanjutnya, penulis 

melakukan analisis terhadap komunikasi non verbal yang diterapkan Kyai dan 

Santri dalam Sorogan Al Qur’an di PPTQ Al Hasan. 

6. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan yang lain 

sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada 

orang lain. Data kualitatif tidak berbentuk angka, tapi lebih banyak berbentuk 

narasi, deskripsi, cerita, dokumen tertulis dan tidak tertulis (gambar, foto) 

ataupun bentuk-bentuk non angka lainnya.
13

 Melakukan penelitian kualitatif 

dan menganalisis data membutuhkan kepekaan teoritis, karena dalam 

keseluruhan proses penelitian khususnya saat meneliti data, peneliti 

sesungguhnya sedang melakukan upaya mengembangkan teori, atau berteotri. 

 

 

 

                                                           
12 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial (Yogyakarta: Gadjah Mada 

University Press, 2007), 141. 
13

 Poerwandari, Pendekatan Kualitatif, 163. 
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7. Pengecekan Keabsahan Data 

Dalam penelitian, setiap hal harus dicek keabsahannya agar hasil 

penelitian dapat dipertanggung jawabkan kebenaranya dan dapat dibuktikan 

keabsahannya. Untuk pengecekan keabsahan temuan ini  

a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara, data 

hasil wawancara dengan dokumentasi dan data hasil pengataman dengan 

dokumentasi. Hasil perbandingan ini diharapkan dapat menyatukan 

persepsi atas data yang diperoleh. 

b. Metode  

Yaitu dengan cara mencari data lain tentang sebuah fenomena yang 

diperoleh dengan menggunakan metode yang berbeda, observasi dan 

dokumentasi. Kemudian hasil yang diperoleh dengan menggunkan metode 

ini dibandingkan dan disimpulkan sehingga memperoleh data yang bisa 

dipercaya. 

c. Sumber  

Yaitu dengan cara membandingkan kebenaran suatu fenomena 

berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti, baik dilihat dari waktu 

maupun sumber yang lain. 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah pembahasan ini, dan mempermudah dalam 

pemahaman dengan baik, maka penulis membagi menjadi 5 bab. Dan masing-

masing bab terbagi menjadi beberapa sub-sub. Adapun sistematikanya sebagai 

berikut : 
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Bab I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, sistematika 

pembahasan. 

Bab II Pembahasan terkait kajian teori yang berisi, pengertian 

komunikasi, unsur-unsur komunikasi, pengertian komunikasi non verbal, 

klasifikasi komunikasi non verbal, fungsi komunikasi non verbal, tujuan 

komunikasi non verbal, bentuk-bentuk komunikasi non verbal. Pengertian 

Sorogan Al Qur’an. 

Bab III Pembahasan terkait Gambaran umum tentang Pondok Pesantren 

Tahfidzul Qur’an Al Hasan, Deskripsi umum terkait Sejarah BerdirinyaPondok 

Pesantren Tahfidzul Qur’an Al Hasan, Visi Dan Misi pondok pesantren, Tujuan 

Pondok Pesantren, Sistem Pendidikan, Program Pendidikan Pesantren, Struktur 

Pengurus Sekaligus Pengasuh Pondok Pesantren, Program-Program Pondok 

Pesantren, Program Jangka Pendek, Program Jangka Panjang, dan Program 

Harian. Deskripsi Khusus Terkait Bentuk-Bentuk Komunikasi Non Verbal Kyai 

dan Santri Dalam Sorogan Al Qur’an di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an Al 

Hasan, Fungsi Komunikasi Non Verbal Kyai dan Santri Dalam Sorogan Al 

Qur’an di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an Al Hasan. 

Bab IV Pembahasan isi pokok skripsi, terkait Analisis Bentuk-Bentuk 

Komunikasi Non Verbal Kyai dan Santri Dalam Sorogan Al Qur’an Di Pondok 

Pesantren Tahfidzul Qur’an Al Hasan, Analisis Fungsi Komunikasi Non Verbal 

Kyai dan Santri Dalam Sorogan Al Qur’an Di Pondok Pesantren Tahfidzul 

Qur’an Al Hasan. 
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BAB V Pembahasan terakhir yaitu penutup Berisikan Kesimpulan Dan 

Saran-Saran Serta Dilengkapi Daftar Pustaka Dan Lampiran-Lampiran Yang 

Dianggap Penting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17 
 

BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Pengertian Komunikasi 

Istilah komunikasi atau communication berasal dari bahasa latin, yaitu 

communicatus yang berarti berbagi atau menjadi milik bersama. Kata sifatnya 

communis yang bermakna umum atau bersama-sama. Komunikasi menurut ahli 

kamus bahasa (lexicographer), menunjuk pada suatu upaya yang bertujuan 

berbagai atau mencapai kebersamaan. Everett M. Rogers & Lawrence Kincaid 

menyatakan bahwa komunikasi adalah suatu proses diama dua orang atau lebih 

membentuk atau melakukan pertukaran informasi antara satu sama lain, yang 

pada gilirannya terjadi saling pengertian yang mendalam. Bereslon dan steiner 

menyatakan bahwa komunikasi adalah proses penyampain informasi, gagasan, 

emosi, keahlian, dan lain-lain. Melalui penggunaan simbol-simbol seperti kata-

kata, gambar-gambar, angka-angka, dan lainnya.
14

 Secara umum komunikasi 

adalah usaha penyampaian pesan antarmanusia.
15

 

B. Unsur-unsur komunikasi 

Dalam berkomunikasi terdapat beberapa unsur, jika ada seseorang yang 

menyampaikan pesan kepada orang lain dengan tujuan tertentu, artinya 

komunikais hanya bisa terjadi kalau di dukung oleh adanya sumber, pesan, media 

penerima dan efek. Unsur-unsur ini bisa juga disebut komponen atau elemen 

komunikasi. 

                                                           
14

 Marheini Fajar, Ilmu Komunikasi Teori Dan Praktik (Jakarta: Graha Ilmu, 2009), 31-31. 
15

 Nurani Soyomukti, Pengantar Ilmu Komunikasi (Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2010), 

55-56. 
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Joseph de vito, K. serento dan erika vora yang menilai faktor lingkungan 

merupakan unsur yang tidak kalah pentingnya dalam mendukung terjadinya 

proses komunikasi.  

 

 

 

Lingkungan 

1. Sumber  

Semua peristiwa komunikasi akan melibatkan sumber sebagai 

pembuat atau pengirim informasi. Dalam komunikasi antarmanusia, 

sumber bisa terjadi dari satu orang, tetapi bisa juga dalam bentuk 

kelompok misalnya partai, organisasi atau lembaga. Sumber sering 

disebut pengirim, komunikator atau dalam bahasa inggrisnya disebut 

saurce, sender atau encoder.  

2. Pesan 

Pesan yang dimaksud dalam proses komunikasi adalah sesuatu yang 

disampaikan pengirim kepada penerima. Pesan dapat disampaikan 

dengan cara tatap muka atau melalui media komunikasi isinya bisa 

berupa ilmu pengetahuan, hiburan, informasi, nasihat, atau propaganda. 

3. Media  

Media yang dimaksud ialah alat yang digunakan intuk 

memindahkan pesan dari sumber kepada penerima. Ada yang menilai 

bahwa media bisa bermacam-macam bentuknya, misalnya dalam 

berkomunikasi antarpribadi pancaindra dianggap sebagai media 

komunikasi. Selain indra manusia, ada juga saluran komunikasi seperti 

Sumber Pesan 

Umpan balik 

Media Penerim

a 

Efek 
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telepon, surat, telegram yang digolongkan sebagai media komunikasi 

antarpribadi. 

4. Penerima  

Penerima adalah pihak yang menjadi sasaran pesan yang dikirim 

oleh sumber. Penerima bisa terdiri satu orang atau lebih, bisa dalam 

bentuk kelompok, partai atau negara. Penerima adalah elemen yang 

sangat penting dalam prose komunikasi karena dialah yang menjadi 

sasaran dari komunikasi. 

5. Efek 

Pengaruh atau efek adalah perbedaan antara apa yang dipikirkan, 

dirasakan, dan dilakukan oleh penerima sebelum dan sesudah menerima 

pesan. Pengaruh ini bisa terjadi pada pengetahuan, sikap dan tingkah laku 

seseorang.  

6. Umpan balik  

Ada yang beranggapan bahwa umpan balik sebenarnya adalah 

salah satu bentuk daripada pengaruh yang berasal dari penerima. Akan 

tetapi sebenarnya umpan balik bisa juga berasal dari unsur lain seperti 

pesan dan media, meski pesan belum sampai pada penerima. Misalnya 

sebuah konsep surat yang memerlukan perubahan sebelum dikirim, atau 

alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan itu mengalami 

gangguan sebelum sampai ke tujuan. Hal-hal seperti itu menjadi 

tanggapan balik yang diterima oleh sumber. 

7. Lingkungan  

Lingkungan atau situasi ialah faktor-faktir tertentu yang dapat 

mempengaruhi jalannya komunikasi. Faktor ini dapat digolongkan atas 
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empat macam, yakni lingkungan fisik, lingkungan sosial budaya, 

lingkungan psikologis, dan dimensi waktu.
16

 

C. Pengertian Komunikasi Non Verbal 

Manusia dalam berkomunikasi selain memakai kode verbal (bahasa) juga 

memakai kode non verbal. Kode non verbal biasa disebut bahasa isyarat atau 

bahasa diam (silent language). Kode non verbal yang digunakan dalam 

berkomunikasi, sudah lama menarik perhatian para ahli terutama dari kalangan 

antropologi, bahasa, bahkan dari bidang kedokteran. Perhatian para ahli untuk 

mempelajari bahasa non verbal diperkirakan dimulai sejak tahun 1873, terutama 

dengan munculnya tulisan Charles Darwin tentang bahasa ekspresi wajah 

manusia. 

Hal menarik dari kode non verbal adalah studi Albert Mahrabian (1971) 

yang menyimpulkan bahwa tingkat kepercayaan dari pembicaraan orang hanya 7 

persen berasal dari bahasa verbal, 38 persen dari vokal suara dan 55 persen dari 

ekpresi muka. Ia juga menambahkan bahwa jika terjadi pertentangan antara apa 

yang diucapkan seseorang dengan perbuatannya, orang lain cenderung 

mempercayai hal-hal yang bersifat non verbal.
17

 Desmond Morris berpendapat 

bahwa isyarat-isyarat non verbal dapat disengaja, tetapi dapat juga tidak 

disadari.
18

 

Dalam komunikasi non verbal, kinetic atau gerakan tubuh meliputi 

kontak mata, ekspresi wajah, isyarat, dan sikap tubuh. Gerakan tubuh biasanya 

digunakan untuk menggantikan suatu kata atau frase, misalnya mengangguk 

                                                           
16

 Hafiied Cangara, Pengantar Ilmu Komunikasi (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011), 

22-27. 
17

 Cangara, Pengantar Ilmu Komunikasi, 105. 
18

 Deddy Mulyana, Komunikasi Efektif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 161. 
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untuk mengatakannya ; untuk mengilustrasikan atau menjelaskan sesuatu, 

menunjukkan perasaan, misalnya memukul meja untuk menunjukkan kemarahan, 

untuk mengatur atau mengendalikan jalannya percakapan atau untuk melepaskan 

ketegangan. 

Proxemik, proxemik atau bahasa ruang, yaitu jarak yang anda gunakan 

ketika berkomunikasi dengan orang lain, termasuk juga tempat atau lokasi anda 

berada. Pengaturan jarak menentukan seberapa jauh atau seberapa dekat tingkat 

keakraban anda dengan orang lain, menunjukkan seberapa besar penghargaan, 

suka atau tidak suka dan perhatian anda terhadap orang lain, selain itu juga 

menunjukkan simbol sosial.
19

 

Munurut Burgoon, kode nonverbal memiliki tiga dimensi yaitu simantik, 

sintaktik, dan pragmatik. 

1. Simantik, mengacu pada makna dari suatu tanda. Misalnya, seorang 

ibu dengan wajah cemberut meletakkan jari telunjuknya di depan 

bibirnya meminta anda yang sedang ngobrol untuk berhenti bicara 

karena anak bayinya sedang tidur. 

2. Sintaktik, mengacu pada cara tanda disusun atau diorganisasi dengan 

tanda lainnya di dalam sistem. Misalnya, orang yang meletakkan jari 

telunjuk di depan bibirnya itu tidak menunjukkan wajah cemberut 

tetapi malah tersenyum sambil berkata dengan suara lembut,”Maaf, 

ada bayi yang sedang tidur.” Disini gerak tubuh, tanda vokal (suara 

yang lembut), ekspresi wajah dan bahasa menyatu untuk 

menciptakan makna keseluruhan. 

                                                           
19

 Olih Solihin, Makna Komunikasi Non Verbal Dalam Tradisi Sarungan (Bandung: 

Universitas Komputer Indonesia), 6. 
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3. Pragmatik, mengacu pada efek atau perilaku yang ditunjukkan oleh 

tanda, sebagaimana contoh orang yang meminta anda diam, namun 

yang pertama anda terima sebagai menunjukkan sikap tidak suka 

kepada anda, sedangkan lainnya diterima sebagai sikap yang ramah 

atau bersahabat.
20

 

Isyarat dengan menggunakan alat disebut juga komunikasi nirverbal, 

seperti bedung untuk memberitahu kepada kaum muslimin mengenai waktu 

sholat, rambu-rambu lalu lintas di jalan raya, untuk berkomunikasi dimana 

pengendara mengetahui kapan harus berhenti, pejalan kaki tahu kapan harus 

menyebrang jalan, pengendara mobil dengan mudah berkomunikasi di antara 

sesama pemakai jalan raya dengan menggunakan alat yang ada dikendaraannya 

misalnya, jika ingin belok ke kanan tinggal menyalakan lampu sign ke kanan 

tanpa harus berkata-kata atau melambaikan tangan.
21

 

Bentuk awal komunikasi ini mendahului evolusi bagian otak (neocortex) 

yang berperan dalam penciptaan dan pengembagan bahasa manusia. Jadi 

komunikasi non verbal lebih tua dari pada komunikasi verbal. Kita lebih awal 

melakukannya, karena hingga usia kira-kira 18 bulan, kita secara total bergantung 

pada komunikasi non verbal seperti sentuhan, senyuman, pandangan mata, dan 

sebagainya. Maka, tidaklah mengherankan ketika kita ragu pada seseorang, kita 

lebih percaya pada pesan non verbalnya. Orang yang terampil membaca pesan 

non verbal orang lain disebut intuisif, sedangkan yang terampil mengirimkannya 

disebut ekspresif. Pentingnya komunikasi non verbal ini misalnya dilukiskan 

frase, “Bukan apa yang ia katakan, melainkan bagaimana ia mengatakan.” 

                                                           
20

 Morissan, Teori Komunikasi Individu Hingga Massa (Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group, 2013), 142. 
21 Fajar, Ilmu Komunikasi Teori Dan Praktik, 36. 
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Melalui perilaku non verbalnya, kita dapat mengetahui suasana emosionalnya 

seseorang, apakah ia sedang bahagia, binggung, atau sedih.
22

 

D. Fungsi Komunikasi Non Verbal 

Meskipun secara teoritis komunikasi non verbal dapat dipisahkan dari 

momunikasi verbal, dalam kenyatannya kedua jenis komunikasi itu jalin menjalin 

dalam komunikasi tatap muka sehari-hari. Misalnya, ketika anda mengatakan 

“Tidak” tanpa anda sadari anda juga menggelengkan kepala pada saat  yang 

sama, anda tidak mengatakan “Tidak” terlebih dulu lalu menggelengkan kepala 

sesudahnya. Seperti dijelaskan Mark L. Knapp, istilah non verbal biasanya 

digunakan untuk melukiskan semua peristiwa komunikasi diluar kata-kata 

terucap dan tertulis. Pada saat yang sama kita harus menyadari bahwa banyak 

peristiwa dan perilaku non verbal ini ditafsirkan melalui simbol-simbol.
23

 

Tindak komunikasi nonverbal yang menyertai tindak komunikasi verbal 

memang bersifat fungsional, tetapi tidak ada secara khusus dimaksudkan untuk 

menghormati mitra tutur. Pemunculan tindak komunikais non verbal 

diamksudkan untuk, melengkapi pesan verbal seperti gerakan tangan bersalaman 

ketika mengucapkan ungkapan selamat, memperjelas pesan verbal seperti ketika 

menunjukkan sesuatu dengan tangan, untuk menekankan atau mempertegas pesan 

verbal yang disampaikan seperti menganggukkan kepala ketika menyatakan 

setuju terhadap pendapat orang lain.
24

 

Dilihat dari fungsinya, perilaku non verbal mempunyai beberapa fungsi. 

Paul ekman menyebutkan lima fungsi pesan non verbal, seperti yang dapat 

dilukiskan dengan perilaku mata, yakni sebagai : 

                                                           
22

 Deddy Mulyana, Ilmu Komunikasi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), 342. 
23

 Mulyana, Ilmu Komunikasi, 347. 
24

 I Negah Suandi Dan Made Sri Indriani,”Tindak Komunikasi Verbal Dan Non Verbal”, 

Kajian Bali, 01, (2016), 49. 
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1) Emblem, gerakan mata tertentu merupakan simbol yang memiliki 

kesetaraan dengan simbol verbal. Kedipan mata dapat 

mengatakan,”Saya tidak sungguh-sungguh.” 

2) Ilustrator, pandangan ke bawah dapat menunjukkan depresi atau 

kesedihan. 

3) Regulator, kontak mata berarti saluran percakapan terbuka. 

Memalingkan muka menandakan ketidaksedihan berkomunikasi. 

4) Penyesuai, kedipan mata yang cepat meningkat ketika orang berada 

dalam tekanan. Itu merupakan respons tidak disadari yang merupakan 

upaya tubuh untuk mengurangi kecemasan. 

5) Affect display, pembesaran manik mata (pupil dilation) menunjukkan 

peningkatan emosi. Isyarat wajah lainnya menunjukkan perasaan 

takut, terkejut, atau senang.
25

 

Mark L. Knapp (dalam jalaludin 1994), menyebut lima fungsi pesan 

non verbal yang dihubungkan dengan pesan verbal: 

1. Repetisi, yaitu mengulang kembali gagasan yang sudah disajikan 

secara verbal. Misalnya, setelah mengatakan penolakan saya, saya 

menggelengkan kepala. 

2. Substitusi, yaitu menggantikan lambang-lambang verbal. 

Misalnya tanpa sepatah katapun kita berkata, kita menunjukkan 

persetujuan dengan mengangguk-anggukan kepala. 

3. Kontradiksi, menolak pesan verbal atau memberi makna yang lain 

terhadap pesan verbal. Misalnya anda memuji prestasi teman 
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 Mulyana, Ilmu Komunikasi, 349. 
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dengan mencibirkan bibir, seraya berkata “ Hebat, kau memang 

hebat.” 

4. Komplemen, yaitu melengkapi dan memperkaya makna pesan non 

verbal. Misalnya, air muka anda menunjukkan tingkat penderitaan 

yang tidak terungkap dengan kata-kata. 

5. Aksensuasi, yaitu menegaskan pesan verbal atau 

mengarisbawahinya. Misalnya, anda mengungkapkan betapa 

jengkelnya anda dengan memukul meja.
26

 

E. Klasifikasi Pesan Non Verbal 

Menurut Ray L.Birdwhistell, 65% dari komunikasi tatap muka adalah 

non verbal, sementara menurut albert mehrabia, 93% dari semua makna sosial 

dalam komunkasi tatap-muka diperoleh dari isyarat-isyarat non verbal. Dalam 

pandangan Birdwhistell, kita sebenarnya mampu mengucapkan ribuan suara 

vokal, dan wajah kita dapat menciptakan 250.000 ekspresi yang berbeda. Jurgen 

Ruesch mnegklasifikasikan isyarat non verbal menjadi tifga bagian yaitu : 

1. Bahasa tanda (sign language) acungan jempol untuk numpang mobil 

secara gratis, bahasa isyarat tunarungu 

2. Bahasa tindakan (action language) semua gerakan tubuh yang tidak bisa 

digunakan secara eksklusif untuk memberikan sinyal, misalnya, berjalan. 

3. Bahasa objek (object laguage) pertunjukan benda, pakaian, dan lambang 

non verbal bersifat publik lainnya seperti ukuran ruangan, bendera, 

gambar (lukisan), musik (misalnya marching band), dan sebagainnya 

baik secara sengaja maupun tidak.
27
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 Tri Indah Kusumawati, “Komunikasi Verbal Dan Non Verbal”, Al Irsyad, 02, (2016), 93-
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F. Bentuk- Bentuk Komunikasi Non Verbal 

Menurut Atep Adya Barata Bentuk –bentuk komunikasi non verbal terdiri dari 7 

macam yaitu : 

1. Komunikasi visual 

Komunikasi visual merupakan salah satu bentuk komunikasi yang digunakan 

untuk menyampaikan pesan berupa gambar-gambar, grafik-grafik, lambang-

lambang, atau simbol-simbol.  

2. Komunikasi sentuhan 

Ilmu yang mempelajari tentang sentuhan dalam komunikasi non verbal sering 

disebut haptik. Sebagai contoh: bersalaman, pukulan, mengelus-elus, 

sentuhan dipunggung dan lain sebagainnya merupakan salah satu bentuk 

komunikasi yang menyampaikan suatu maksud/tujuan tertentu dari orang 

yang menyentuhnya. 

3. Komunikasi gerakan tubuh 

Kinetik atau gerakan tubuh merupakan bentuk komunikasi non verbal, 

seperti, melakukan kontak mata, ekspresi wajah, isyarat, dan sikap tubuh. 

Dengan gerakan tubuh seseorang dapat mengetahui informasi yang 

disampaikan tanpa harus mengucapkan suatu kata. Seperti menganggukkkan 

kepala berarti setuju. 

4. Komunikasi lingkungan 

Lingkungan dapat memiliki pesan tertentu bagi orang yang melihat atau 

merasakannya. Contoh: jarak, ruang, temperatur, dan warna. Ketika 

seseorang menyebutkan bahwa “Jaranya sangat jauh”,”Ruangan ini 

kotor”,”Lingkunganya panas”, dan lain-lain. Berarti seseorang tersebut 
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menyatakan demikian karena atas dasar penglihatan dan perasaan kepada 

lingkungan tersebut. 

5. Komunikasi penciuman 

Komunikasi penciuman merupakan salah satu bentuk komunikasi dimana 

penyampaian suatau pesan/informasi melalui aroma yang dapat dihirup oleh 

indera penciuman. Misalnya, aroma parfum melati, seseorang tidak akan 

memahami bahwa parfum tersebut termasuk parfum melati apabila ia hanya 

menciumnya sekali. 

6. Komunikasi penampilan 

Seseorang yang memakai pakaian yang rapi atau dapat dikatakan penampilan 

yang menarik, sehingga mencerminkan kepribadiannya. Hal ini merupakan 

bentuk komunikasi yang menyampaikan pesan kepada orang yang 

melihatnya. Tetapi orang akan menerima pesan berupa tanggapan yang  

negatif apabila penampilannya buruk (pakaian tidak rapi, kotor dal lain-lain). 

 

7. Komunikasi citra rasa 

Komunikasi citra rasa merupakan salah satu bentuk komunikasi, dimana 

penyampaian suatu pesan/informasi melalui citrarasa dari suatu makanan atau 

minuman. Seseorang tidak akan mengatakan bahwa makanan/minuman 

memiliki rasa enak, manis, lezat dan lain-lain, apabila makanan/minuman 

tersebut telah memakan/meminumnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa citra 

rasa dari makanan/minuman tadi menyampaikan suatau maksud atau 

makna.
28
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 Olih Solihin, Makna Komunikasi Non Verbal Dalam Tradisi Sarungan (Bandung: 

Universitas Komputer Indonesia), 5. 
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Makna yang dibawa oleh bentuk-bentuk verbal dan nonverbal adalah 

terkait dengan konteks, atau sebagian ditentukan oleh situasi di mana bentuk-

bentuk verbal dan non verbal itu dihasilkan. Baik bahasa menggabungkan 

sejumlah kecil tanda ke dalam berbagai ekspresi atau ungkapan makna yang 

kompleks tanpa batas. 

Sistem tanda non verbal sering dikelompokkan menurut tipe aktivitas 

atau kegiatan yang digunakan di dalam tanda tersebut yang menurut burgoon 

terdiri atas tujuh tipe: bahasa tubuh (kinesics), suara (vocalics), tampilan 

fisik, sentuhan (haptics), ruang (proxemics), waktu (chronemics), dan objek 

(artifacts). 
29

 

Dari berbagai studi yang pernah dilakukan sebelumnya, kode non verbal 

dapat dikelompokkan dalam beberapa bentuk, antara lain : 

a. Kinesics yaitu kode non verbal yang ditunjukkan oleh gerakan-

gerakan badan. 

b. Gerakan mata adalah alat komunikasi yang paling berarti dalam 

member isyarat tanpa kata. 

c. Sentuhan ialah isyarat yang dilambnagkan dengan sentuhan badan. 

d. Paralanguage yaitu isyarat yang ditimbulkan dari tekanan atau irama 

suara sehingga penerima dapat memahami sesuatu dibalik apa yang 

diucapkan. 

e. Diam ialah sikap kode non verbal yang mempunyai arti. Tidak 

semata-mata mengandung arti bersikap negative, tetapi bisa juga 

melambangkan sikap positif. 

                                                           
29

 Morissan, Teori Komunikasi Individu Hingga Massa, 142-143.  



29 
 

 

f. Postur tubuh orang ahir ditakdirkan dengan berbagai bentuk tubuh, 

Well dan Siegel berhasil menggambarkan bentuk-bentuk tubuh 

manusia dengan karakternya. 

g. Kedekatan dan ruang ialah kode non verbal yang menunjukkan 

kedekatan dari dua objek yang mengandung arti. 

h. Artifak dan visualisasi hasil seni juga banyak member isyarat yang 

mengandung arti. 

i. Warna juga member arti terhadap suatu objek. 

j. Waktu mempunyai arti tersendiri dalam kehidupan manusia. 

k. Bunyi sebagai tekanan suara yang keluar dari mulut menjelaskan 

ucapan verbal. 

l. Bau sebagai petunjuk arah, misalnya posisi bangkai, bau karet 

terbakar dan semacamnya.
30

 

G. Sorogan Al Qur’an  

kata “Sorogan” berasal dari bahasa jawa yang berarti “sodoran atau yang 

disodorkan”. Maksudnya suatu sistem belajar secara individual di mana seorang 

santri berhadapan dengan seorang guru, terjadi interaksi saling mengenal di 

antara keduanya. Seorang kyai atau guru menghadapi santri satu persatu, secara 

bergantian. Metode sorogan adalah metode di mana seorang murid menghadap 

seorang guru untuk membacakan suatu buku yang di pelajarinya.
31
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 Hafid Cangara, Pengatar Ilmu Komunikasi (Depok: PT Rajagrafindo Persaja, 2019), 131-

140. 
31 Iys Nur Handayani, “Metode Sorogan Dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Al 

Qur’an Pada Anak”, Golden Age Tumbuh Kembang Anak Usia Dini, 2, (2018), 106 
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BAB III 

KOMUNIKASI NON VERBAL KYAI DAN SANTRI DALAM SOROGAN AL 

QUR’AN DI PONDOK PESANTREN TAHFIDZUL QUR’AN AL HASAN 

 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Sejarah Berdirinya Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an Al Hasan 

Patihan Wetan Ponorogo 

Sejarah berdirinya Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an Al Hasan 

Ponorogo terkait erat dengan peristiwa sowannya
32

 KH. Husain Aly dan KH. 

Qomary Hasan (ayah angkat KH. Husain Aly) ke tempat kediaman KH. A. 

Hamid Kajoran Magelang, sekitar pertengahan tahun 1983 M. awal 

kedatangan beliau berdua tidak lain hanya ingin sowan kepada KH. Hamid 

karena beliau terkenal dengan kewaliannya. Di tengah-tengah keasyikan 

bercakap-cakap antara KH. Husain Aly dengn KH. Hamid, KH. Hamid 

mengeluarkan suatu lampu yang dikenal dengan sebutan lampu aladin, 

mengingat bahwa aladin hidup di wilayah magelang. Disaat KH. Hamid 

menggosok lampu aladin tersebut, keluarlah sebuah Al Qur’an dari dalam 

lampu. Peristiwa itu menjadi tanda sekaligus perintah agar KH. Husain Aly 

diberi amanah untuk mendirikan pondok pesantren Al Qur’an di wilayah 

ponorogo. 

Di tengah-tengah sowannya KH. Husain Aly, KH. Hamid berkata, 

“Awakmu wis wayahe duwe anak lee (santri), ilmumu wes mumpuni, 

nanging gaweya omah (pesantren) ning Ponorogo wae aja ning Jogja, 
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 Sowan artinya bertamu atau berkunjung 
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merga Jogja saiki wis dadi pusate Al-Qur’an”
33

 begitu kata KH. Hamid 

Magelang, hanya anggukan kepala yang dilakukan oleh KH. Husain Aly dan 

KH. Qomary Hasan sebagai isyarat menjawab perkataan beliau. Pada saat itu 

usia KH. Husain Aly baru menginjak 30 tahun, beliau sendiri masih kurang 

percaya diri untuk merintis Pondok Pesantren. Beliau merasa ilmunya masih 

jauh dari cukup untuk membimbing para santri, namun dengan berbekal 

amanah dan dukungan dari KH. Hamid Kejoran serta dengan keyakinan 

berdirilah Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an Al Hasan. 

Lokasi yang digunakan untuk mendirikan pondok pesantren adalah 

tanah wakaf dari ayah angkat KH. Husain Aly yang juga ikut serta saat 

sowan kepada KH. Hamid Kajoran, lokasi yang digunakan tepatnya di jalan 

Parang Menang  Patihan Wetan Babadan Ponorogo. Sosok KH. Qomary 

Hasan beliau adalah seseorang yang selalu menjadi panutan dalam 

keluarganya, beliau juga terkenal sebagai kontraktor sukses dan sangat 

mencintai Al Qur’an. Sebelum berdirinya Pondok Pesantren Al Hasan, KH. 

Qomary hampir setiap ahad mengadakan simaan Al Qur’an, bahkan beliau 

pernah meminta KH. Husain Aly untuk mengkhatamkan Al Qur’an 

sebanyak 300 kali khataman. 

Mengenai pemberian nama “Al-Hasan” dinisbatkan dari ayah dari 

KH. Qomary yaitu KH. Hasan Arjo, selain itu nama “Al-Hasan” juga 

dinisbatkan kepada nama saudara kembar KH. Husain Aly yaitu Hasan Aly 

yang sudah meninggal saat usia beliau masih belia. KH, Husain ingin 

mengenang hal itu, dan tentunya tidak lepas dari tafaulan kepada cucu 

                                                           
33 Kau sudah waktunya punya anak, ilmumu sudah saatnya kau amalkan, tetapi buatlah 

rumah atau pesantren di Ponorogo jangan di Jogja, karena Jogja itu sudah pusatnya Al-Qur’an. 
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baginda Nabi Muhammad yaitu Sayida Hasan Bin Abi Tholib Rodliallahuan 

Huma. 

2. Visi, Misi Dan Tujuan Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an Al Hasan Patihan 

Wetan Ponorogo. 

Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an Al Hasan memliki visi, misi dan 

tujuan tertentu, diantaranya : 

a. Visi Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an Al Hasan Patihan Wetan Babadan 

Ponorogo 

Visi merupakan pandangan dan gambaran masa depan yang diinginkan 

oleh setiap lembaga pendidikan yang bersangkutan dan menjamin 

kelangsungan perkembangan suatu lembaga. Visi dari Pondok Pesantren 

Tahfidzul Qur’an Al-Hasan adalah “Memasyarakatkan Al Qur’an Dan Meng 

Al-Qur’an Kan Masyarakat”. 

b. Misi Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an Al Hasan Patihan Wetan Babadan 

Ponorogo 

Misi yaitu suatu tindakan untuk dapat mewujudkan visi yang harus 

mengkomodasi semua kepentingan lembaga atau diartikan sebagai tindakan 

yang merumuskan misi lembaga. Misi Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an Al 

Hasan yaitu, diantaranya : 

1) Mencipkatakan pembelajaran yang qur’ani 

2) Menciptakan dan menanamkan jiwa sosial yang sesuai dengan nilai-

nilai Al qur’an 

3) Menciptakan relasi yang mutualisme dengan masyarakat 

4) Berusaha mengamalkan dan mengaktualisasi nilai-nilai al qur’an 

dalam kehidupan 
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5) Mencipkatakn dan berusaha akhlakul karimah dengan sempurna 

c. Tujuan Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an Al Hasan Patihan Wetan Babadan 

Ponorogo 

Tujuan adalah apa yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu 

berdasarkan visi dan misi. Tujuan Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an Al Hasan 

yaitu: 

1) Menghasilkan pribadi muslim dan muslimah yang berakhlakul karimah, 

dan memiliki tanggung jawab kesadaran atas kesejahteraan umat islam 

khusunya dan masyarakat umumnya. 

2) Menghasilkan pribadi muslim dan muslimah yang pandai dalam 

membaca Al Qur’an baik bin nadzor bil ghoib ataupun qiroatussabah. 

3) Menghasilkan pribadi muslim dan muslimah yang memiliki keterampilan 

dan kecakapan serta keahlian yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, 

bangsa dan agama. 

4) Menghasilkan pribadi muslim dan muslimah yang memiliki kemampuan 

dalam berkomunikasi yang baik. 

5) Menghasilkan pribadi muslim dan muslimah yang bisa memahami isi 

kandungan Al Qur’an dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. 

3. Struktur Pengurus Sekaligus Pengasuh Pondok Pesantren 

Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan non formal yang berbasis 

keagamaan yang didalamnya terdapat sistem organisasi untuk mengatur jalannya 

program-program yang sudah ditetapkan oleh suatu pondok pesantren, dengan 

tujuan bisa terselenggaranya sistem pendidikan pondok pesantren untuk 

mencetak generasi masa depan yang berkualitas dan berakhlakul karimah. 

Dengan adanya sistem organisasi kepengurusan, diharapkan setiap individu bisa 
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menjalankan amanah sesuai dengan tugas dan wewenangnya untuk mencapai 

tujuan bersama. Susunan kepengurusan Putri Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an 

Al Hasan Patihan Wetan Babadan Ponorogo Periode 2019-2021 yaitu : 
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STRUKTUR KEPENGURUSAN PPTQ AL-HASAN PUTRI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengasuh 

 KH. Husein Aly MA 

 Ibu Hj. Yatim M 

Ketua 

   Hannah Maisyah 

 Zumrotu Barotit  

Sekretaris  

 Aulia Safira 

 Alfi Ahsani Taqwim 

Bendahara   

Riyadlatul Fuadiyah 

Arista Yuniarti 

 

Seksi-Seksi  

Seksi 

Keamanan   

Nur Rizqi  

R. Umaroh 

Ulyatul M. 

Ulfa M. 

Seksi 

WAJAR 

W. Firdaus 

Fitrotun N. 

K. Latifah 

Jamilatul  

Seksi 

Pendidikan   

 S. Syafiah 

 Isnatun M. 

 Azzah M. 

 Alfiani R.S 

 A. Wafiroh 

 Ririn N. 

Seksi  

LINKES 

D. Rormatin 

Indah W. 

Khoirun N. 

S.A Mazidah 
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STRUKTUR KEPENGURUSAN PPTQ AL-HASAN PUTRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengasuh 

 KH. Husein Aly MA 

 Ibu Hj. Yatim M 

Ketua 

  Edi Handoko 

  Ilfa   

Sekretaris  

 Fauzun Yahya 
 Arsyad Rifa’i 

Bendahara   

 Ulil Abshor 
 Badrus Hadi 

 

Seksi-Seksi  

Seksi 

Pendidikan   

Faqihul Aziez 

Imamul 

Mustafid 

Amirul 

Seksi 

Keamanan   

Ahmad  Wahid 

Abdul Wahid 

Shofyan Hamid 

Mudzakir 

Seksi 

WAJAR 

Robit Hadi 

Ainul Alwan 

Taftazani  

 

Seksi  

LINKES 

Jumari 

Shofyan  

Muhyidin 

Tukimin 
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4. Sistem Pendidikan Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an Al Hasan 

a. Program Pendidikan Dan Pengajaran PPTQ Al Hasan 

Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an Al Hasan membawahi beberapa 

unit pendidikan dibawahnya, diantaranya: 

1) Taman Pendidikan Al Qur’an (TPQ) 

TPQ dilaksanakan mulai pukul 15.30-17.00 pada hari Sabtu 

hingga Kamis, jumlah siswanya seluruhnya yaitu 75 anak. TPQ ini 

mempunyai 5 jenjang yaitu kelas TK hingga kelas empat. 

2) Madrasah Diniyah Riyadlatus Syubban 

Madrasah Diniyah Riyadlatus Syubban dilaksanakan mulai pukul 

20.15-21.30 pada hari sabtu hingga kamis jumlah santri seluruhnya yaitu 

kurang lebih 240 santri. madrasah ini mempunyai 6 jenjang yaitu kelas 

satu sampai kelas enam. 

b. Program Al Qur’an 

Program Al Qur’an merupakan program unggulan PPTQ Al Hasan 

sekaligus merupakan cirri khas utamanya program ini dibagi menjadi tiga 

jenjang yaitu: 

1) Program bi al nadhar 

Merupakan program mengaji Al Qur’an 30 juz dengan membaca, 

2) Program bi al ghaib 

Merupakan program menghafal Al Qur’an 30 juz. 
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3) Program qira’ah sab’ah 

Merupakan program menghafal Al Qur’an sesuai bacaan 

mushaf yang ada sekaligus macam-macam bacaanya sesuai 

bacaan imam tujuh. 

5. Kondisi Santri PPTQ Al Hasan 

Jumlah santri mukim seluruhnya yaitu 250 Santri 150 santri putri dan 100 

santri putra. Sedangkan Santri laju ada 15 santri. 5 Santri putra dan10 santri Putri. 

Jumlah Santri mukim yang menghafal Al Qur’an (bi al ghaib) sebanyak 135 

Santri, sedangkan Santri Putra yang bi al ghaib sebanyak 50 Santri dan yang bi 

an nadhar sebanyak 70 Santri.
34

 

6. Kondisi Guru PPTQ Al Hasan 

Tokoh sentral di PPTQ Al Hasan yaitu pendiri sekaligus pengasuh 

Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an Al Hasan yaitu KH. Husain Aly beserta 

ibunya Hj. Yatim Munawaroh, jumlah guru terbagi menjadi beberapa bagian, 

seperti jumlah guru TPQ ada 10 orang 5 laki-laki, dan 5 perempuan, guru 

madrasah diniyah ada 20 orang dan semuanya laki-laki. Sedangkan guru yang 

membimbing mengaji harian santri bi al nadhar dipercayakan kepada seluruh 

santri bi al ghaib.
35

 Guru di PPTQ Al Hasan mengajar hanya dengan modal 

ikhlas lillahita’ala berjuang di jalan Allah, tanpa mengharap imbalan. 

7. Sarana Dan Prasarana PPTQ Al Hasan 

Sarana dan prasarana merupakan komponen yang tidak bisa dipisahkan 

dalam mencapai tujuan pendidikan. Meskipun sarana dan prasarana tidak selalu 

menentukn hasil, tetapi bisa membantu tercapainaya hasil yang diinginkan. 

                                                           
34

 Wawancara dengan Edi Handoko (Ketua PPTQ Al Hasan), 09 Februari 2020 di PPTQ 

Al Hasan.  
35

 Wawancara dengan Edi Handoko (Ketua PPTQ Al Hasan), 09 Februari 2010 di PPTQ 

Al Hasan. 
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Diantara sarana dan prasarana yang ada di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an 

Al Hasan yaitu: 

a. Beberapa gedung yang terdiri dari kamar santri, tempat mengaji, atau majlis, 

kantor, aula, dapur, kamar mandi, dan lain-lain. 

b. Tempat ibadah/masjid yang berfungsi sebagai sentral kegiatan santri seperti 

shalat jamaah dan tempat kyai memberikan nasihat-nasihat kepada seluruh 

santri. 

PPTQ Al Hasan merupakan pondok pesantren yang sederhana, tetapi 

secara kualitas menjadi perenungan tersendiri sebab dari prasarana yang 

sederhana bisa menghasilkan output yang mungkin tak dihasilkan di lembaga lain 

yang berfasilitas. 

8. Program-Program Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an Al Hasan Patihan Wetan 

Babadan Ponorogo 

Untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan dalam rangka untuk 

menghasilkan santri yang berkualitas, PPTQ Al Hasan menyelenggarakan 

kegiatan-kegiatan yang wajib diikuti oleh semua santri, meliputi: 

a. Kegiatan Harian 

1) Shalat berjamaah 

2) Sorogan Al Qur’an Kepada Abah Kyai Husain Aly 

3) Takrar Al Qur’an 

4) Sorogan  

5) Madrasah Diniyah  

6) Qiroatus-Sab’ah 
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b. Kegiatan Mingguan 

a) Takrar Al Qur’an Hari Jumat 

b) Pengajian Bulughul Maram 

c) Tahlilan 

d) Qira’ah 

e) Hadroh  

f) Markhalahan  

c. Kegiatan Bulanan 

a) Istighasah Bersama Masyarat Sekitar 

b) Sima’an Al Quran 

c) Roan Akbar 

d. Kegiatan Tahunan 

a) Penyelenggaraan Peringatan Hari-Hari Besar Agama Islam Yaitu Maulid 

Nabi Dan Isra’ Mi’raj 

b) Nuzulul Qur’an 

c) Halal bi halal 

d) Penyelenggaran wisuda santri berupa khataman Al qur’an yang 

penyelenggaraanya dilaksanakan 3 tahun sekali. 

Kegiatan-kegiatan di atas adalah sebagai alat untuk membentuk 

kebiasaan, berakhlak yang baik dan mengajarkan para santri untuk 

menjadi santri yang disiplin yang mampu menaati peraturan yang ada di 

pondok pesantren. 
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B. Deskripsi Data Khusus 

1. Bentuk-bentuk Komunikasi Non Verbal Kyai Husain Aly Dan Santri 

Dalam Sorogan Al Qur’an Di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an Al 

Hasan 

Di setiap Pondok Pesantren pasti mempunyai metode-metode tersendiri 

dalam memperlancar kegiatan belajar mengajar untuk mendapatkan hasil 

yang baik. Begitupula di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an Al Hasan juga 

memiliki metode tersendiri dalam memperlancar sistem belajar mengajar. 

Salah satu metode yang di gunakan yaitu metode sorogan. Metode sorogan 

ini maksudnya suatu sistem belajar secara individual dimana seorang Santri 

berhadapan dengan seorang guru atau guru menghadapi Santri satu persatu, 

secara bergantian.
36

   

Dalam kegiatan Sorogan Al Qur’an Kyai Husain Aly  menggunakan 

komunikasi non verbal, supaya para santri dapat mengetahui kesalahannya 

sendiri, selain itu juga mengajarkan para Santri untuk saling menjaga 

hubungan komunikasi yang baik antar Santri dengan cara menanyakan 

kepada Santri yang lain terkait kesalahannya ketika melakukan sorogan. Hal 

ini sebagaimana dikatakan oleh saudari Yeni Maskuriyati (Santri), sebagai 

berikut : 

“Dalam kegiatan Sorogan Al Qur’an Abah yai Husain Aly 

menerapkan komunikasi non verbal kepada para santrinya, hal ini 

bertujuan untuk mengajarkan kepada para santri untuk lebih 

mendalami ilmu tajwid, dan untuk saling menjalin hubungan 

yang baik antar santri”.
37
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 Iys Nur Handayani Suismanto, “Metode Sorogan Dalam Meningkatkan Kemampuan 

Membaca Al Qu’an Pada Anak,” Golden Age Tumbuh Kembang Anak Usia Dini, 2 (Juni, 2018), 

106. 
37

 Wawancara dengan Yeni Maskuriyati (Santri), 08 Februari 2020 di PPTQ Al Hasan. 
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Dalam kegiatan sorogan Al Qur’an para santri juga harus memperhatikan  

aturan-aturan yang ada, karena dalam membaca atau menghafal Al Qur’an 

tidak bisa dilakukan dengan hal sembarangan, aturan-aturan tersebut seperti 

tajwid dan makhrojul huruf, panjang pendek bacaan juga harus benar-benar 

diperhatikan agar bacaan terdengar fasih. Hal ini sebagaimana dikatakan 

oleh lurah atau ketua PPTQ Al Hasan yaitu Ustadz Edi Handoko sebagai 

berikut : 

“Dalam membaca atau menghafal Al Qur’an itu tidak boleh 

dilakukan dengan sembarangan, ada aturan-aturanya seperti 

makhorijul huruf, tajwid, dan panjang pendek bacaan”.
38

 

 

Dalam membaca atau menghafal Al Qur’an para santri mengerak-

gerakkan tangannya untuk hukum bacaan. Untuk hukum bacaan yang 

memiliki panjang enam harokat seperti mad jaiz, dua harokat seperti mad 

thobi’i dan lain-lain, santri menggunakan telapak tangannya untuk diayun-

ayunkan hingga enam kali. Menggerakkan telunjuk kanannya dari atas ke 

bawah untuk dua harokat hinggan dua ketukan. Hal ini seperti yang 

dikatakan oleh ketua putri PPTQ Al Hasan yaitu Ustadzah Hannah Maisyah, 

sebagai berikut : 

“Saat membaca atau menghafal Al Qur’an para santri sering 

menggerakkan tangannya untuk mempermudah dalam 

menghitung panjang pendeknya harokat.”
39

 

Di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an Al Hasan para santri 

menerapkan gerakan tangan untuk mempermudah dalam menghitung 

panjang pendeknya harokat. Dari pembelajaran aturan dalam membaca atau 

                                                           
38

 Wawancara dengan Edi Handoko (Ketua PPTQ Al Hasan), 09 Februari 2020 di PPTQ 

Al Hasan.  
 
39

 Wawancara dengan Hannah Maisyah (Ketua Putri PPTQ Al Hasan), 04 Februari 2020 

di PPTQ Al Hasan. 
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menghafal Al Qur’an penulis menemukan penerakan komunikasi non verbal 

terlihat dari gerakan-gerakan tangan sesuai dengan harokat dan hukum 

bacaan. 

a. Bentuk komunikasi non verbal yang diterapkan oleh Kyai Husain Aly 

kepada Santri dalam Sorogan Al Qur’an diantaranya yaitu : 

1) Komunikasi visual merupakan salah satu bentuk komunikasi yang 

digunakan untuk menyampaikan pesan berupa gambar-gambar, grafik-

grafik, lambang-lambang, atau simbol-simbol. 

Kyai Husain Aly saat mengingatkan santri ketika salah dalam 

melafadzkan bacaan Al Qur’an yaitu dengan ketukan atau biasanya Santri 

menyebutnya dengan gedokan. Satu gedokan menandakan bahwa Santri 

mengalami kesalahan baik dari tajwid, makhorijul huruf, atau panjang 

pendek harokat. Dua gedokan, menandakan santri mengalami kesalahan 

yang sudah tidak bisa dibenarkan saat sorogan tersebut, jadi harus 

mengulangi di sorogan selanjutnya. Hal ini seperti yang dikatakan oleh 

Ustadzah Siti Syafi’ah (Pengurus Pendidikan) sebagai berikut : 

“Abah Yai Husain Aly saat mengingatkan santrinya ketika 

salah dalam Sorogan Al Qur’an yaitu dengan ketukan atau 

biasanya Santri menyebutnya dengan gedokan. Satu gedokan 

menandakan bahwa santri mengalami kesahahan baik dari 

tajwid, makhorijul huruf, atau pajang pendek harokat. 

Kemudian santri mencoba memperbaikinya lagi dengan 

memuroja’ah ayat tersebut setelah itu mencoba kembali 

melafadzkan ayat tersebut, dan jika masih di gedok berarti 

Santri belum berhasil dalam membenarkan ayat Al Qur’an yang 

di bacanya, dan jika tidak berhasil maka Abah yai Husain Aly 

melakukan dua gedokan menandakan bahwa santri harus 

mundur untuk belajar kembali dan mengulangi lembar tersebut 

di Sorogan Al Qur’an selanjutnya.”
40
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2). Komunikasi gerak tubuh atau Kinetik merupakan bentuk komunikasi non 

verbal, seperti, melakukan kontak mata, ekspresi wajah, isyarat, dan 

sikap tubuh. Dengan gerakan tubuh seseorang dapat mengetahui 

informasi yang disampaikan tanpa harus mengucapkan suatu kata. 

Seperti menganggukkkan kepala berarti setuju. 

Saat Sorogan Al Qur’an Dalam sorogan Al Qur’an abah yai 

Husain Aly sering mengangguk-anggukkan kepala saat mendengarkan 

santrinya menyorogkan Al Qur’an, bahkan saat bacaan atau hafalan Al 

Qur’an santri tersebut benar dan sesuai dengan ilmu jajwid. Hal ini 

sesuai yang dikatakan oleh Ririn Nur Jayanti (pengurus pendidikan) 

sebagai berikut : 

“Saya sering melihat abah yai mengangguk-anggukkan 

kepala beliau saat mendengarkan santrinya sorogan Al 

Qur’an, bahkan saat Santri tersebut bacaannya enak di 

dengarkan dan sesuai dengan ilmu tajwid”
41

 

 

Saat Menganggukkan-anggukkan kepala tersebut menunjukkan 

fungsi komunikasi non verbal  subtitusi menggantikan lambang 

verbal bahwa beliau menyetujui bacaan yang di sorogkan oleh 

santrinya. 

b. Bentuk komunikasi non verbal Santri kepada Kyai dalam sorogan Al 

Qur’an di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an Al Hasan 

1) Komunikasi penampilan yaitu Seseorang yang memakai pakaian yang 

rapi atau dapat dikatakan penampilan yang menarik, sehingga 

mencerminkan kepribadiannya. 
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Dalam Sorogan Al Qur’an berpakain yang rapi dan menutup 

aurat sudah menjadi peraturan yang harus dijalankan oleh para Santri. 

Dari berpakaian tersebut sudah menyampaikan pesan positif dalam 

bentuk komunikasi non verbal bahwa santri harus berpakaian yang sopan 

dan menutup aurat saat Sorogan Al Qur’an. Hal ini seperti yang 

dikatakan oleh ustadzah Siti Syafia’ah sebagai berikut : 

“Saat kegiatan Sorogan Al Qur’an para Santri harus berpakaian 

yang sopan dan menutup aurat, biasanya kalau santri putri 

menggunakan jaz almamater Pondok pesantren atau juga yang 

menggunakan mukena, yang penting dapat menutup aurat dan 

terlihat sopan saat dipandang orang lain.”
42

 

 

2) Komunikasi lingkungan yaitu Lingkungan dapat memiliki pesan tertentu 

bagi orang yang melihat atau merasakannya.
43

 

Tempat yang digunakan saat Sorogan Al Qur’an menunjukkan 

pesan non verbal yang positif, hal tersebut dapat dilihat dari suasana 

ruangan yang sunyi dan tenang, yang terdengar hanyalan bacaan-baacan 

Al Qur’an, dan tatanan meja yang rapi. Hal ini seperti yang dikatakan 

oleh Yeni Maskuriyati (Santri) sebagai berikut : 

“Ruanganya tertata rapi, suasananya tenang, yang terdengar 

gemuruh suara santri-santri nderes untuk memuroja’ah ayat-

ayat Al Qur’an yang akan di sorongkan”
44

 

 

3) Komunikasi sentuhan yaitu dalam komunikasi non verbal sering disebut 

haptik. Sebagai contoh: bersalaman, pukulan, mengelus-elus, sentuhan 
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dipunggung dan lain sebagainnya merupakan salah satu bentuk 

komunikasi yang menyampaikan suatu maksud/tujuan tertentu dari orang 

yang menyentuhnya.
45

 

Khusus para santri putra ketika akan memulai Sorogan Al Qur’an 

sebelum menyetorkan baacan atau hafalan Al Qur’annya terlebih dahulu 

mereka beralaman kepada Kyai Husain Aly sebagai tanda mengormati 

beliau, serta nyuprih
46

 barokah do’a dari beliau. Hal ini seperti yang 

dikatakan oleh Bendrad Bagus Al Hadad (Santri Putra) sebagai berikut : 

“Saya bersalaman kepada beliau ketika mengakhiri soroga Al 

Qur’an, bagi santri puta kami di izinkan untuk bersalaman 

kepada beliau karena kami sama-sama makhromnya.”
47

 

 

2. Fungsi Komunikasi Non Verbal Kyai Husain Aly Dan Santri Dalam 

Sorogan Al Qur’an Di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an Al Hasan 

Fungsi komunikasi verbal dan non verbal dapat saling dipasangkan 

satu sama lain untuk beberapa jenis hubungan,
48

 dalam Sorogan Al Qur’an di 

Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an Al Hasan Kyai menerapkan komunikasi 

non verbal dengan tujuan atau fungsi untuk melatih daya ingat Santri dalam 

mendalami ilmu tajwid, memperkuat daya ingat hafalan para Santri, serta 

menjalin hubungan komunikasi yang baik antar santri. Hal ini sebagaimana 

dikatakan oleh Ainun Dwi Eriskiani (Pengurus Kemanan), sebagai berikut : 

“Abah yai Husain Aly menerapkan komunikasi non verbal 

dalam Sorogan Al Qur’an ini tidak lain pasti mempunyai tujuan 
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atau fungsi tersendiri yaitu untuk melatih daya ingat Santri 

dalam menghafal Al Qur’an dan mendalami ilmu tajwid, selain 

itu juga untuk menjali komunikasi yang baik antar Santri, 

supaya Santri berani bertanya kepada Santri yang lain untuk 

membagi ilmunya.”
49

 

 

Komunikasi non verbal yang diterapkan Kyai dan Santri di Pondok 

Pesantren Tahfidzul Qur’an Al Hasan ini bertujuan untuk mengasah Santri 

menjadi Santri yang berkualitas dengan keindahan Al Qur’an yang melekat 

pada dirinya.  

a. Fungsi komunikasi non verbal yang diterapkan oleh Kyai kepada 

santrinya di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an Al-Hasan 

diantaranya yaitu :  

1). Repetisi, yaitu mengulang kembali gagasan yang sudah disajikan 

secara verbal. 

Ketika  sorogan Al Qur’an saat santri mengalami kesalahan 

dalam melafadzkan bacaan Al Qur’an maka Abah yai Husain Aly 

mengingatkan dengan ketukan atau gedokan. Hal ini sebagaimana 

yang dikatakan oleh bendrad bagus al hadad (santri putra) sebagai 

berikut : 

 “ Saat kita Sorogan Al Qur’an dan mengalami kesalahan 

pada bacaan atau aturan dalam ilmu tajwid maka abah yai 

Husain Aly menginggatkan santrinya dengan satu ketukan, 

kalau masih salah dengan satu ketukan lagi, jika hingga tiga kali 

masih salah maka abah yai melakukan dua kali ketukan, itu 

menandakan bahwa santri belum berhasil dalam sorogan 

tersebut dan harus terpaksa mundur.” 
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 Ketukan yang berulang kali menunjukkan fungsi komunikasi non 

verbal repitisi yaitu mengulang-ulang gagasan. Dalam artian santri 

masih mengalami kesalahan dan harus berusaha untuk 

membenarkannya. 

2). Subtitusi, yaitu menggantikan lambang-lambang verbal. Misalnya, 

tanpa sepatah katapun kita berkata, kita memenunjukkan persetujuan 

dengan mengangguk-anggukkan kepala. 

  Dalam sorogan Al Qur’an abah yai Husain Aly sering 

mengangguk-anggukkan kepala saat mendengarkan santrinya 

menyorogkan Al Qur’an, bahkan saat bacaan atau hafalan Al Qur’an 

santri tersebut benar dan sesuai dengan ilmu jajwid. Hal ini sesuai 

yang dikatakan oleh Ririn Nur Jayanti (pengurus pendidikan) 

sebagai berikut : 

“Saya sering melihat abah yai mengangguk-anggukkan 

kepala beliau saat mendengarkan santrinya sorogan Al 

Qur’an, bahkan saat Santri tersebut bacaannya enak di 

dengarkan dan sesuai dengan ilmu tajwid”
50

 

 

Saat Menganggukkan-anggukkan kepala tersebut menunjukkan 

fungsi komunikasi non verbal  subtitusi menggantikan lambang 

verbal bahwa beliau menyetujui bacaan yang di sorogkan oleh 

santrinya. 
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b. Fungsi komunikasi non verbal Santri kepada Kyai dalam Sorogan Al 

Qur’an di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an Al Hasan 

diantaranya yaitu :  

1). Ilustrator, pandangan ke bawah dapat menunjukkan depresi atau 

kesedihan. 

Dalam sorogan Al Qur’an kepada Abah yai seorang santri 

pastinya juga menerapkan ilmu yang diperolehnya terkait tawaduk  

atau merendahkan dirinya di depan gurunya dengan cara 

membungkukkan badannya dan menundukkan kepalanya saat sorogan 

Al Qur’an. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Ustadzah Siti Syafi’ah  

sebagai berikut : 

“Ketika melakukan sorogan Al Qur’an kami sebagai 

seorang santri pastinya akan merasa lebih rendah dari 

pada guru kita untuk itu kami menghormati beliau 

dengan cara Berjalan sambil duduk, menundukkan 

kepala, tidak membelakangi guru saat akan masuk ke 

dalam ruangan sorogan dan ketika akan keluar dari 

ruangan tersebut.”
51

  

 

Dengan cara menundukkan kepala, berjalan sambil duduk, dan tidak 

membelakangi guru hal itu menunjukkan komunikasi non verbal pesan 

positif yang dilakukan santri kepada seorang gurunya yaitu Abah yai 

Husain Aly. 
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2). Affect display, pembesaran manik mata (pupil dilation) menunjukkan 

peningkatan emosi. Isyarat wajah lainnya menunjukkan perasaan takut, 

terkejut, atau senang.
52

 

Ketika sorogan lancar pastinya akan merasa bahagia, tetapi 

begitu sebaliknya ketika sorogan gagal maka akan merasa sedih hal 

itu menunjukkan komunikasi non verbal pesan yang positif ketika 

sorogan lancar atau berhasil, dan akan menunjukkan komunikasi non 

verbal pesan negatif ketika gagal dalam Sorogan Al Qur’an, karena 

ketika berhasil ekspresi wajah akan terlihat bahagia dan ketika 

sorogan gagal maka ekspresi wajah terlihat sedih dan kecewa. Hal ini 

sebagaimana yang dikatakan oleh Ainun Dwi Eriskiani (Pengurus 

Keamanan) sebagai berikut : 

“Ketika sorogan saya berhasil maka saya akan merasa 

bahagia dan saya mengekpesikan wajah saya dengan 

senyum yang ikhlas, tetapi ketika sorogan saya gagal 

maka saya akan merasa sedih dan ekspresi wajah saya 

akan terlihat tidak semangat dan merasa menyesal.”
53

 

 

Dengan ekspresi wajah para santri setelah melakukan  

Sorogan Al Qur’an dapat dilihat bahwa mereka berhasil atau gagal 

dalam Sorogan Al Qur’an, karena dengan melihat ekspresi wajah 

mereka dapat menyampaikan pesan komunikasi non verbal baik 

positif maupun negatif. 
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BAB IV 

ANALISIS KOMUIKASI NON VERBAL KYAI DAN SANTRI DALAM 

SOROGAN AL-QUR’AN DI PONDOK PESANTREN TAHFIDZUL QUR’AN AL 

–HASAN 

 

A. Analisis Betuk-Bentuk Komunikasi Non Verbal Kyai Dan Santri Dalam 

Sorogan Al Qur’an Di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an Al Hasan 

Komunikasi non vebal adalah bentuk komunikasi pertukaran pesan yang 

tidak menggunakan kata-kata, seperti komunikasi yang menggunakan gerakan 

tubuh, sentuhan, gerak isyarat, dan ekspresi wajah. Di Pondok Pesantren 

Tahfidzul Qur’an Al Hasan seorang Kyai dalam menyampaikan ilmunya kepada 

santrinya ada beberapa metode atau bentuk,  untuk hal ini penulis akan 

memfokuskan pada bentuk komunikasi non verbal yang  diterapkan Kyai dan 

Santri saat kegiatan Sorogan Al Qur’an. 

Dalam rangka untuk meningkatkan daya ingat Santri, menjalin 

komunikasi yang baik antar Santri, dan agar antar  Santri menerapkan Asah, Asih, 

Asuh
54

 seperti yang diajarkan oleh seorang kyainya, maka  Abah yai Husain Aly 

menerapkan komunikasi non verbal dalam Sorogan Al Qur’an. karena 

kebanyakan Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an antar Santri kurang dalam 

mejalin hubungan baik dengan berkomunikasi, meraka lebih memilih untuk diam 

dan fokus pada tujuannya masing-masing. Sehingga hubungan antar manusia 

mereka kurang terjalin baik.  
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Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan penulis di 

Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an Al Hasan bentuk-bentuk komunikasi non 

verbal kyai dan santri sebagai berikut : 

1. Bentuk-bentuk komunikasi yang diterapkan oleh Santri kepada Kyai 

dalam Sorogan Al Qur’an. Adapun bentuk komunikasi non verbal yang 

diterapkan diantaranya yaitu : 

a. Komunikasi penampilan yaitu Seseorang yang memakai pakaian yang rapi 

atau dapat dikatakan penampilan yang menarik, sehingga mencerminkan 

kepribadiannya. 

Dalam kegiatan Sorogan Al Qur’an kepada Kyai, Santri dituntut 

untuk menjalankan aturan yang sudah ditetapkan oleh Pengasuh dan 

Pengurus Pondok, untuk itu Santri harus berpakaian yang sopan dan 

menutup aurat saat Sorogan Al Qur’an, berpakaian yang sopan dan 

menutup aurat menunjukkan komunikasi non verbal Santri kepada Kyai 

bahwa Santri menghormati seorang kyainya salah satunya dengan 

berpakaian yang sopan tanpa ia mengatakan kata-kata untuk menunjukkan 

bahwa ia mengormati seorang kyainya. 

b. Komunikasi lingkungan yaitu Lingkungan dapat memiliki pesan tertentu 

bagi orang yang melihat atau merasakannya.
55

 

Ruangan yang digunakan untuk melakukan kegiatan Sorogan Al 

Qur’an terlihat sangat tertata rapi hanya ada satu meja dan alas untuk 

duduk santri saat melakukan sorogan, hal ini menujukkan hal positif 

komunikasi non verbal seorang Kyai dan santriya bahwa dengan ruangan 

yang tertata rapi  membuat Santri merasa nyaman saat melakukan Sorogan 
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Al Qur’an dan membuat seorang Kyai mudah dalam menyampaikan pesan 

non  verbalnya tanpa mengatakan kata-kata sedikitpun. 

c. Komunikasi Sentuhan yaitu dalam komunikasi non verbal sering disebut 

haptik. Sebagai contoh: bersalaman, pukulan, mengelus-elus, sentuhan 

dipunggung dan lain sebasgainnya merupakan salah satu bentuk 

komunikasi yang menyampaikan suatu maksud/tujuan tertentu dari orang 

yang menyentuhnya.
56

 

Dalam Sorogan Al Qur’an para santri khusunya santri putra saat 

akan mengakhiri Sorogan Al Qur’an kepada Abah yai Husain Aly mereka 

bersalaman dengan beliau, sebagai rasa hormat mereka kepada sang guru, 

selain itu juga untuk mendapatkan barokah dari beliau. Dari cara para 

Santri menghormati seorang gurunya dengan bersalaman itu menunjukkan 

komunikasi sentuhan yang tidak lain termasuk salah satu bentuk 

komunikasi non verbal yang diterapkan para santri kepada Abah yai 

Husain Aly.  

2. Bentuk komunikasi non verbal yang diterapkan Kyai kepada Santri 

dalam Sorogan Al Qur’an diantaranya yaitu : 

1. Komunikasi Visual merupakan salah satu bentuk komunikasi yang 

digunakan untuk menyampaikan pesan berupa gambar-gambar, grafik-

grafik, lambang-lambang, atau simbol-simbol. 

Dalam Sorogan Al Qur’an Abah yai Husain Aly menerapkan 

komunikasi non verbal saat mengingatkan santrinya ketika mengalami 

kesalahan saat sorogan baik dari tajwid, makhorijul huruf, maupun panjang 

pendek harokat. Beliau mengingatkan santrinya dengan menggunakan 
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isyarat atau simbol-simbol, isyarat disini beliau menggunakan sebuah alat 

seperti bambu kecil yang berbentuk panjang untuk mengetuk atau 

mengedok meja saat Santri mengalami kesalahan. Satu ketukan sebagai 

isyarat atau simbol bahwa Santri mengalami kesalahan, akan tetapi Santri 

masih memiliki kesempatan untuk memperbaikinya saat itu juga, dan jika 

Santri tetap mengalami kesalahan baik pada tajwid, makhorijul huruf, atau 

panjang pendek harokat hingga tiga kali belum berhasil maka Abah yai 

akan mengetuk dua kali sebagai isyarat bahwa Santri harus terpaksa 

mundur dan belajar kembali untuk mengulangi lembaran bacaan Al Qur’an 

tersebut di sorogan selanjutnya. 

Dari isyarat atau simbol-simbol ketukan tersebut menunjukkan 

komunikasi non verbal Abah yai Husain Aly kepada santrinya dalam 

Sorogan Al Qur’an, tanpa beliau memberitahu letak kesalahan mereka 

dengan kata-kata tetapi para Santri akan berusaha mencari letak kesalahan 

mereka dengan adanya peringatan beliau melalui ketukannya, dan 

membuat Santri akan berusaha mempelajarinya kembali, dan jika Santri 

mengalami kesulitan dalam memahami letak kesalahannya maka Santri 

akan bertanya kepada para seniornya untuk membagi ilmunya.  

2. Komunikasi gerak tubuh atau Kinetik merupakan bentuk komunikasi non 

verbal, seperti, melakukan kontak mata, ekspresi wajah, isyarat, dan sikap 

tubuh. Dengan gerakan tubuh seseorang dapat mengetahui informasi yang 

disampaikan tanpa harus mengucapkan suatu kata. Seperti 

menganggukkkan kepala berarti setuju. 

Dalam Sorogan Al Qur’an Abah yai Husain Aly sering 

menganggukkan kepala saat mendengarkan santrinya melafadzkan bacaan 
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A Qur’an dengan benar dan sesuai dengan aturan ilmu tajwid ketika 

sorogan Al Qur’an. Menganggukan kepala menunjukkan bahwa Abah yai 

Husain Aly menyetujui santrinya saat melafadzkan bacaan Al Qur’an 

dengan benar dan sesuai dengan aturan ilmu tajwid ketika sorogan Al 

Qur’an. 

Berdasarkan wawancara yang penulis dapatkan tujuan Abah yai 

Husain Aly menerapkan metode gedokan atau bisa disebut dengan salah 

satu bentuk komunikasi non verbal ini yaitu beliau ingin para santrinya 

Asah, Asih,Asuh
57

 saling berbagai ilmunya atau belajar bersama, saling 

mengasihi atau menyayangi antar santri baik yang junior maupun yang 

senior, saling peduli antar santri dalam segala hal khususnya untuk belajar 

tentang Al Qur’an. Dengan metode ini juga meringankan beban Abah yai 

Husain Aly dalam mendidik para santrinya dalam belajar Al Qur’an.
58

 

B. Analisis Fungsi Komunikasi Non Verbal Kyai Dan Santri Dalam Sorogan Al 

Qur’an Di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an Al Hasan 

Fungi komunikasi non verbal tidak dapat dipisahkan dengan komunikasi 

verbal.
59

 karena antara komunikasi verbal dan non verbal sebenarnya sangat 

berhubungan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang dikemukakan oleh Mark 

L. Knapp menyebut lima fungsi pesan non verbal yang dihubungkan dengan 

pesan verbal, tetapi dalam hal ini penulis akan mengambil beberapa fungsi sesuai 

dengan yang diterapkan Abah yai Husain Aly dalam Sorogan Al Qur’an di 

Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an Al Hasan.  
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1. Fungsi komunikasi non verbal Kyai kepada Santri dalam Sorogan Al 

Qur’an di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an Al Hasan sebagai berikut:  

a. Repetisi, yaitu mengulangi kembali gagasan yang sudah disajikan secara 

verbal. 

Abah yai Husain Aly saat mengingatkan santrinya ketika mengalami 

kesalahan baik pada tajwid, makhorijul huruf, maupun panjang pendek 

harokat saat Sorogan Al Qur’an dan Santri ketika diberi peringatan tetap 

mengalami kesalahan maka, Abah yai Husain Aly mengingatkan kembali 

dengan satu ketukan, jika masih salah maka satu ketukan lagi untuk 

kesempatan ke dua, akan tetapi jika hingga kesempatan ke tiga Santri tetap 

mengalami kesalahan maka kemudian Abah yai Husain Aly barulah 

melakukan dua kali ketukan sebagai isyarat bahwa Santri harus mundur 

dan belajar kembali.  

Dari isyarat ketukan-ketukan yang diberikan Abah yai kepada 

santrinya menunjukkan fungsi komunikasi non verbal repetisi seperti yang 

di kemukakan oleh Mark L. Knapp yaitu mengulangi gagasan, tetapi dalam 

hal ini mengulangi ketukan sebagai isyarat bahwa Santri belum benar 

dalam memperbaiki kesalahannya. 

b. Substitusi, yaitu menggantikan lambang-lambang verbal. Misalnya, tanpa 

sepatah katapun kita berkata, kita memenunjukkan persetujuan dengan 

mengangguk-anggukkan kepala. 

Saat Sorogan Al Qur’an Abah yai Husain Aly sering mengangguk-

anggukkan kepalanya saat mendengarkan santrinya menyorongkan bacaan 

atau hafalan Al Qur’annya, apalagi saat suara bacaan atau hafalan Santri 
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tersebut terdengar lantang dan sesuai dengan ilmu tajwid, makhorijul 

hurufnya dan panjang pendeknya benar. Mengangguk-anggukkkan kepala 

yang dilakukan oleh Abah yai Husain Aly adalah salah satu Hal yang 

menunjukkan komunikasi non verbal yang dilakukan oleh beliau saat 

mendengarkan santrinya menyorogkan bacaan atau hafalannya. Hal ini 

juga menunjukkan pesan non verbal yang positif. 

2. Fungsi komunikasi non verbal yang diterapkan Santri kepada Kyai saat 

Sorogan Al Qur’an diantaranya yaitu : 

a. Aksensuasi, yaitu menegaskan pesan verbal atau mengarisbawahinya. 

Misalnya, anda mengungkapkan betapa jengkelnya anda dengan memukul 

meja.
60

 

Setelah melakukan Sorogan Al Qur’an terkadang saat Santri 

mengalami kegagalan, Santri tersebut mengungkapkan rasa kecewa pada 

dirinya sendiri dengan menghentar-hentarkan kakinya ke bumi dengan 

penuh rasa kecewa karena gagal dalam Sorogan Al Qur’an. Akan tetapi 

jika Santri berhasil ketika melakukan Sorogan Al Qur’an maka Santri 

tersebut terkadang mengungkapkan perasaan senangnya dengan memeluk 

dan mencium Al Qur’annya berulang kali.  

Menghentar-hentarkan kaki ke bumi menunjukkan pesan negatif 

melalui komunikasi non verbal yang tanpa mengunggkapkan perasaannya 

dengan kata-kata tapi dapat di mengerti melalui tingkah lakunya. Begitu 

pula memeluk dan mencium Al Qur’annya berulang kali menunjukkan 
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pesan positif melalui komunikasi non verbal yang tanpa memberitahu 

kepada orang lain bahwa ia merasa bahagia karena sorogannya berhasil. 

b. Ilustrator, pandangan ke bawah dapat menunjukkan depresi atau kesedihan. 

Salah satu cara menghormati sang guru para Santri menundukkan 

padangannya ke bawah saat melakukan Sorogan Al Qur’an kepada Abah 

yai, dalam hal ini menundukkan pandangan kebawah bukan berarti 

kesedihan tetapi cara santri ta’dim atau menghormati sang guru. 

Dengan menundukkan pandangan ke bawah menunjukkan fungsi 

komunikasi non verbal pesan positif, bahwa dengan menundukkan 

pandangan ke bawah adalah salah satu cara Santri menghormati sang guru. 

c. Affect display, pembesaran manik mata (Pupil dilation) menunjukkan 

peningkatan emosi. Isyarat wajah lainnya menunjukkan perasaan takut, 

terkejut, atau senang.
61

 

Biasanya Santri terkejut dan merasa takut saat ia mengalami 

kesalahan dan Abah yai mengingatkan Santri tersebut dengan ketukan, 

begitu juga ekspresi wajah Santri akan terlihat senang saat sorogannya 

berhasil dan terlihat sedih saat sorogannya gagal. 

Perasaan santri saat terkejut, senang, maupun sedih akan tampak 

pada  ekspresi wajahnya, dari ekspresi wajahnya dapat menunjukkan 

fungsi komunikasi non verbal bahwa santri sedang mengalami 

peningkatan emosi yang masuk pada kategori, senang, sedih ataupun 

terkejut. 
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Tujuan Abah yai Husain Aly menerapkan komunikasi non verbal dalam 

Sorogan Al Qur’an saat mengingatkan santri ketika mengalami kesalahan baik 

dari tajwid, makhorijul huruf, atau panjang pendek harokat adalah untuk melatih 

daya ingat Santri dalam belajar memahami Al Qur’an, antar Santri dapat Asah 

(Saling belajar), Asih (Saling mengasihi dan menyayangi), Asuh (Saling peduli 

antar satu Santri dengan Santri yang lain).
62

 

Untuk dapat mengikuti kegiatan Sorogan Al Qur’an, Abah Yai Husain 

Aly memberikan peraturan yang harus dijalankan oleh santri yang sudah 

berkewajiban mengikuti kegiatan Sorogan Al Qur’an yaitu mengikuti sholat 

subuh berjama’ah,
63

 bagi yang mengikuti sholat subuh berjama’ah maka santri 

dapat mengikuti sorogan Al Qur’an tetapi bagi santri yang tidak mengikuti sholat 

subuh berjama’ah maka santri tidak diperbolehkan untuk mengikuti kegiatan 

Sorogan Al Qur’an. 

Sebelum melakukan kegiatan Sorogan Al Qur’an ada seorang Santri yang 

membunyikan bel sebagai isyarat bahwa waktu Sorogan Al Qur’an akan segera 

dimulai,
64

 membunyikan bel tanpa berkata-kata hal ini menunjukkan pesan 

komunikasi non verbal positif bahwa sesama Santri harus saling mengingatkan 

dan saling peduli antara satu dengan yang lain. 

Dari deskripsi di atas dapat di simpulkan bahwa komunikasi non verbal 

yang diterapkan Kyai dan Santri di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an Al Hasan 

yaitu efektif karena antar Santri dapat saling peduli antara satu dengan yang lain, 

dengan adanya komunikasi non verbal para Santri dapat belajar memahami 

                                                           
62

 Wawancara dengan KH. Husain Aly (Pengasuh PPTQ Al Hasan). 11 Februari 2020 di 

PPTQ Al Hasan. 
63

 Observasi Tradisi Pra Sorogan Al Qur’an, 07 Februari 2020 di PPTQ Al Hasan. 
64

 Observasi Tradisi Pra Sorogan Al Qur’an, 05 Februari 2020 di PPTQ Al Hasan. 



60 
 

 

aturan-aturan yang harus di pelajari sebelum melakukan Sorogan Al Qur’an 

kepada Abah yai Husain Aly. Sebagai salah satu tanda Santri menghormati sang 

guru,  Santri dapat berpakaian yang sopan dan menutup aurat, selain itu` santri 

juga dapat berjalan sambil duduk tanpa membelakangi sang guru saat melakukan 

Sorogan Al Qur’an.  

Motode yang diterapkan oleh kyai kepada santrinya ini dapat berdampak 

negatif juga karena ada sebagian santri yang merasa trauma atau takut ketika 

abah yai mengetuk atau mengedok saat menginggatkan santrinya ketika salah 

dalam sorogan Al Qur’an, bahkan perasaan takut itu dapat berlanjut hingga 

beberapa hari bahkan beberapa minggu sehinga santri tidak berani untuk 

melakukan sorogan Al Qur’an kembali. 

Sebagian para Santri juga mempunyai metode sendiri dalam membaca Al 

Qur’an, seperti saat membaca panjang pendek harokat dan tajwid dengan 

menggerak-gerakkan tanganya ke atas dan ke bawah, melambai-lambaikan jari-

jarinya saat bacaan yang panjang, mengetuk-ngetukkan jarinya dua, empat, dan 

enam kali untuk memudahkan dalam menghitung panjangnya bacaan.   

Dalam Sorogan Al Qur’an komunikasi non verbal tidak hanya ditemukan 

pada saat Abah yai menginggatkan santrinya ketika mengalami kesalahan saja, 

tetapi komunikasi non verbal juga di dapat dari berbagai sudut padang yang lain, 

baik dari cara berpakaian maupun bertingkah laku yang baik saat mengikuti 

kegiatan Sorogan Al Qur’an. Jadi, dapat disimpulkan bahwa komunikasi non 

verbal itu mempunyai makna yang luas, bahkan terkadang pesan yang tidak bisa 

dipahami dengan komunikasi verbal dapat dipahami melalui komunikasi non 

verbalnya 
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BAB V 

PENUTUP  

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa : 

1. Bentuk komunikasi non verbal Kayi dan Santri dalam Sorogan Al Qur’an di 

Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an Al Hasan yaitu dengan beberapa bentuk. 

Bentuk komunikasi non verbl Kyai kepada Santri diataranya komunikasi 

visual seperti saat Kyai mengingatkan santrinya ketika mengalami kesalahan, 

komunikasi gerak tubuh seperti saat Kyai menganggukkan kepalanya saat 

mendengarkan santrinya melafadzakan bacaan Al Qur’an. Sedangkan Bentuk 

komunikasi non verbal Santri kepada Kyai diantaranya komunikasi sentuhan 

seperti ketika santri putra bersalaman dengan kyai saat akan mengakhiri 

sorogan, komunikasi penampilan seperti saat santri berpakaian yang sopan 

dan menutup aurat saat sorogan, dan komunikasi lingkungan seperti ruangan 

yang tertata rapi dan bersih sebagai tempat untuk sorogan Al Qur’an.  

2. Fungsi komunikasi non verbal Kyai dan Santri dalam Sorogan Al Qur’an di 

Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an Al Hasan yaitu ada beberapa fungsi. 

Fungsi komunikasi non verbal Kyai kepada Santri diantaranya yaitu : repetisi 

seperti saat kyai mengetuk berulang kali saat santri masih tetap mengalami 

kesalahan, subtitusi seperti saat kyai mendegarkan santrinya sorogan dengan 

suara yang lantang dan tajwid yang benar beliau mengangguk-aggukkan 

kepalanya, sedangkan komunikasi non verbal Santri kepada Kyai diantaranya 

yaitu : aksensuasi seperti saat santri berhasil dan gagal saat sorogan dengan 
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mencium Al Qur’annya berulang kali ketika berhasil dan mehentar-hentarkan 

kakinya ke bumi saat masih belum berhasil dala sorogan Al Qur’an, 

ilustrator seperti saat santri sorogan mereka menundukkan pandangan ke 

bawah, affect display seperti saat kyai menginggatkan santri ketika 

mengalami kesalahan santri terkejut dengan ketukan yang dilakukan oleh 

kyai. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan, maka penulis memberi saran : 

1. Bagi lembaga pendidikan (sekolah/perguruan tinggi khususnya IAIN 

Ponorogo dan Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an)  

Sebagai sumbangan pikiran untuk menambah referensi perpustakaan, bagi 

penghafal Al qur’an mampu meningkatkan komunikasi yang baik antar kyai 

dan santri maupun antara santri dengan santri agar apa yang disampaikan 

oleh komunikator dapat di terima dengan baik oleh komunikan. 

2. Bagi masyarakat  

Dapat dijadikan tambahan pengetahuan dalam bidang keagamaan khususnya 

dalam belajar Al qur’an, serta dapat dijadikan bahan acuan untuk mengambil 

kebijakan yang dapat meningkatkan kualitas yang lebih baik dalam belajar 

membaca maupun menghafal Al qur’an. 

3. Sebaiknya para Santri mempersiapkan bacaan atau hafalan Al Qur’annya 

terlebih dahulu sebelum menghadap ke Abah yai untuk melakukan Sorogan 

Al Qur’an 

4. Sebaiknya antar Santri dapat menjaga komunikasi yang baik sehingga 

terciptalah proses belajar Al Qu’an dalam Sorogan Al qur’an dengan baik 

dan lancar. 
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