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ABSTRACT 

 

 Children are the assets of the nation to continue the struggles of this 

country. It is important for children to be instilled with religious knowledge for 

their guidance and life norms. Currently, there is little religious education 

delivered in formal schools, to instill it, children would study in non formal 

institution such as children educational institution of Al Qur‟an. TPA Anwar 

Rasyid is one of the non formal institution that educates children to study religion, 

especially the Qur‟an. This study examines how the persuasive communication 

strategy used by TPA educator learning for children.  

 This research used descriptive qualitative method, in collecting data through 

observation, interviews and utulizing existing research. This research develop 

persuasive communication strategies on educational institution of Al Qur‟an. 

Based on the research found, the educators used  pshychodynamic persuasive 

communication strategies, sociocultural persuasive communication strategies, and 

meaning construction persuasive communication strategies to motivate religious 

learning for children. 

Keyword: persuasive communication strategies, learning motivation, children 

educational institution of Al Qur‟an 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap individu memiliki agama atau kepercayaan masing-masing, 

dalam agama apapun pasti memiliki norma-norma dan anjuran yang sudah 

ditetapkan. Indonesia sendiri sebagai salah satu negara yang mempunyai 

ragam budaya dan agama tentunya mempunyai banyak aturan norma di 

setiap daerahnya, dari banyaknya kepercayaan di Indonesia salah satu 

agama mayoritasnya adalah Islam. Dalam agama Islam, banyak sekali hal-

hal yang dianjurkan, diwajibkan, bahkan dilarang bagi penganutnya. Salah 

satu hal yang diwajibkan adalah belajar. Islam mewajibkan setiap muslim 

untuk belajar, baik belajar agama ataupun belajar pengetahuan umum. 

Keutamaan seorang muslim adalah mengajarkan ilmu yang didapatnya 

kepada orang lain. Diriwayatkan dalam salah satu hadits, oleh Imam 

Bukhori, dari Abdullah bin „Amr radhiyallohu ta’ala ‘anhu bahwa Nabi 

Muhammad SAW bersabda: 

 بَلُِّغْوا َعنِّْي َولَْو آيَة  

 “ Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat” (HR. Bukhari) 

 Begitu pentingnya menyebarkan sebuah ilmu, karena dengan 

berbagi ilmu dan pengetahuan kita akan membantu orang lain. Begitu 

bermanfaatnya sebuah ilmu pengetahuan dalam islampun ada sebuah 

maqalah “Uthlubul ‘ilma minal mahdi ilal lahdi” (tuntutlah ilmu dari lahir 
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sampai liang lahat). Dari perkataan tersebut menyebutkan bahwa kita 

wajib mencari ilmu, dan menyebarkan ilmu juga bagian dari mencari ilmu, 

karena kita juga akan mendapatkan ilmu dari orang lain. Sejatinya 

pertolongan tidak hanya berupa sesuatu yang berupa finansial ataupun 

tenaga, dengan kita berbagi ilmu juga turut membantu kepada sesama. 

Kewajiban menyebarkan ilmu juga harus dilaksanakan oleh semua orang 

tua sebagai sekolah pertama bagi setiap anak, terlebih lagi pengetahuan 

dan keilmuan tentang agama. Anak-anak nantinya akan menjadi generasi 

penerus mereka yang menentukan baik tidaknya kehidupan mereka kelak. 

Orang tua sebagai guru pertama juga memiliki peran penting dalam 

memotivasi belajar. Saat ini tidak hanya ilmu umum yang dibutuhkan 

anak-anak, tetapi mereka juga perlu dibekali ilmu agama untuk mengatur 

norma kehidupan. Namun dalam prakteknya, banyak anak-anak yang 

kurang mementingkan belajar agama. Bermacam-macam alasan, seperti 

les tambahan, banyaknya kegiatan sekolah dan lain sebagainya. Kegiatan  

tersebut memang biasa dilakukan oleh anak-anak sebagai bahan 

peningkatan ketrampilan hidup mereka, bagaimanapun juga, kita sebagai 

umat muslim tidak boleh begitu saja mengesampingkan pendidikan 

keislaman dalam keluarga kita. Salah satu lembaga penyedia pendidikan 

Islam terutama khusus anak-anak adalah TPA (Taman Pendidikan Anak). 

 TPA/TPQ adalah salah satu lembaga non formal yang ada di 

bawah naungan kementrian agama. Berdirinya TPA tidak dapat dipisahkan 

dari peran para perintisnya, yaitu KH. Dahlan Salim Zarkasyi dan KH. 
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As‟ad Humam. Menurut histori, mereka berdualah yang telah berjasa 

dalam pendirian TPA. Yogyakarta menjadi kota cikal bakal berdirinya 

TPA di Indonesia (dikutip dari icampusindonesia.com/2016/12/15/taman-

pendidikan-alquran-sebagai-wajah-baru-pendidikan-karakter-di-indonesia/ 

dikases pada 22 April 2019 pukul 12:09). Berdasarkan hasil wawancara 

dengan ketua BADKO (Badan Koordinasi) TPA Kota Yogyakarta, beliau 

menyatakan per 2010 di kota Yogyakarta telah berdiri sekitar 404 unit 

TPA yang dikoordinasikan oleh sebuah organisasi, yaitu BADKO  TPA 

(hasil wawancara pada 21 April 2019). TPA hadir sebagai salah satu solusi 

pendidikan keagamaan bagi anak-anak, terutama kepada orang tua yang 

kebanyakan sibuk dengan pekerjaannya sehingga tidak sempat mendidik 

anak-anak mereka terutama dalam ilmu agama. tidak sedikit juga orang 

tua yang justru kurang memahami ilmu agama sehingga anak-anak tidak 

mendapatkan pengetahuan yang cukup tentang keislaman.  

Setiap kecamatan dan kabupaten memiliki Badan Koordinasinya 

masing-masing. BADKO juga menjadi media komunikasi Kementrian 

Agama untuk mengurus segala data yang dibutuhkan dari masing-masing 

unit TPA yang sudah masuk dalam catatan. Salah satu unit TPA di 

Yogyakarta yang di koordinatori BADKO kecamatan Gondokusuman 

adalah TPA Anwar Rasyid. TPA ini terletak di Jl Timoho Gendeng GK 

IV/953 Baciro, Gondokusuman, Yogyakarta. 

 Sejak tahun 2016, Anwar Rasyid mendapat penghargaan sebagai 

TPA percontohan se DIY yang pertama. Penghargaan ini diraih saat 
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Anwar Rasyid dipimpin oleh ustadz Ma‟arif, M.Hum, dan sampai saat ini 

kepemimpinan dipindahtangankan kepada ustadz Taufiqur Rahman, 

Anwar Rasyid tetap menjadi TPA percontohan DIY. Hingga saat ini 

tercatat 95 santri aktif yang belajar di TPA Anwar Rasyid, dan selalu 

mengikuti kegiatan yang ada dalam TPA. Tahun 2012 Anwar Rasyid 

mulai memperbaiki sistem mereka, dan menurut penuturan Direktur 

Anwar Rasyid saat ini tedapat 35 santri yang telah diwisuda dan 

menyelesaikan semua kurikulum yang ditetapkan TPA. Selain 

menyelesaikan seluruh kurikulum, santri lulusan Anwar Rasyid juga sudah 

dibekali hafalan AL Qur‟an minimal tiga juz. Kegiatan belajar mengajar 

Anwar Rasyid dilaksanakan pada hari Senin sampai hari Sabtu, dan 

ditambah kelas tahfidz pada malam Minggu (hasil wawancara direktur 

TPA, pada 29 Sept 2019). Selain menjadi TPA percontohan, unit ini juga 

seringkali mendapat juara pada setiap lomba yang diselenggarakan, baik 

oleh BADKO maupun oleh unit TPA lain.  

 Kebijakan pemerintah saat ini mengenai Fullday School 

mengakibatkan beberapa TPA mengalami penurunan jumlah santri. 

Menurut penuturan ustadzah Dian dari TPA luar Anwar Rasyid, beliau 

mengatakan bahwa anak-anak lebih sering izin TPA untuk masuk les. 

Ditarik dari pendapat beliau, TPA sebagai lembaga non formal diharuskan 

memiliki strategi khusus untuk tetap melanjutkan keberlangsungan 

kegiatan belajar mengajar. Akan tetapi, TPA Anwar Rasyid dapat 

menangani problematika tersebut, dengan strategi yang mereka miliki 
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untuk terus memotivasi anak-anak mereka agar selalu berangkat menimba 

ilmu agama di TPA.  Hal tersebut dapat dibuktikan dari jumlah santri yang 

sesuai antara data dan pelaksanaan kegiatan. Ustadz Taufiqur Rahman 

sebagai direktur mengungkapkan, bahwa para pendidik selalu 

berkomunikasi dengan santri menggunakan cara mendoktrin anak-anak 

untuk terus berangkat mengaji. 

 Doktrin dalam hal ini adalah memberikan pengetahuan kepada 

anak-anak mengenai pentingnya belajar ilmu agama sejak usia dini. 

Hampir semua pendidik TPA menerapkan cara komunikasi tersebut, baik 

saat classical maupun di dalam kelas masing-masing. TPA Anwar Rasyid 

sendriri menggunakan sistem yang ada pada pesantren Gontor, yang 

kemudian mereka kembangkan. Visi misi TPA menjadi salah satu tema 

penting dalam doktrin yang disampaikan pada setiap santri, karena mereka 

juga harus mengetahui dan meneladani apa saja yang memang sudah 

dicita-citakan oleh pendahulu lembaga. Selain menuntut santri untuk rajin 

belajar, Anwar Rasyid juga memberikan penghargaan bagi santri yang 

memiliki prestasi, baik prestasi di TPA maupun di sekolah formal mereka 

masing-masing. 

 Penghargaan tersebut juga mereka berikan tentunya dengan 

ketertiban yang dilaksanakan santri dalam proses belajar. Anwar Rasyid 

adalah salah satu TPA yang sangat menjunjung tinggi komitmen dari para 

santri terlebih para pendidiknya. Mereka mengharuskan para pendidik 

untuk disiplin. Pendidik juga dituntut datang ke TPA lebih awal dari para 
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santri, dan mempersiapkan materi yang akan sampaikan di kelas masing-

masing. Hal ini menjadi salah satu cara TPA mengajarkan pada anak-anak 

mengenai pentingnya disiplin, karena anak-anak akan mencontoh perilaku 

yang dilakukan gurunya. Selain disiplin, Anwar Rasyid lebih 

mengutamakan pendidik yang menguasai keilmuan agama. Bagi pendidik 

yang memang memiliki kekurangan dalam bidang agama, akan tetapi 

memiliki komitmen yang tinggi, TPA akan sangat menghargainya. Selain 

mengajar santri, para pendidik juga diwajibkan mengikuti kajian-kajian 

yang sudah dijadwalkan, tujuannya adalah agar materi keilmuan yang 

dimiliki selalu terjaga dan terus bertambah. 

 Berbagai penghargaan dan pencapaian TPA Anwar Rosyid , sangat 

membuat peneliti tertarik untuk meneliti strategi komunikasi persuasif 

yang digunakan oleh pendidik TPA Anwar Rasyid dalam memotivasi 

belajar agama para santrinya. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dalam penelitian ini, peneliti 

merumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimana strategi komunikasi 

persuasif pendidik TPA Anwar Rasyid dalam memotivasi belajar agama  

pada anak?  
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan  

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk 

mengetahui bagaimana strategi komunikasi persuasif pendidik 

dalam memotivasi belajar anak di TPA Anwar Rasyid 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

  Penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

kontribusi serta pengkembangan Ilmu Pengetahuan dalam 

bidang Ilmu Komunikasi khususnya strategi komunikasi 

persuasif dan diharapkan mampu menjadi referensi dalam 

pembelajaran strategi komunikasi persuasif yang dilakukan 

guru pada muridnya. Bagi peneliti selanjutnya, dengan 

mengetahui hasil dari penelitian ini diharapkan mampu 

menjadi bahan rujukan dalam penelitian yang berkaitan. 

b. Manfaat Praktis 

1) Bagi pembaca mampu dijadikan evaluasi mengenai 

bagaimana Strategi Komunikasi Persuasif dalam 

memotivasi belajar anak 

2) Bagi lembaga menjadi masukan dan bahan evaluasi 

untuk terus mengembangkan pengelolaan strategi 

komunikasi persuasif pendidik dengan  anak 
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3) Bagi pendidik TPA, dapat menjadi evaluasi dan 

referensi dalam kegiatan belajar mengajar 

D. Telaah Pustaka 

1. Penelitian skripsi “Strategi Komunikasi Persuasif Sesepuh Desa 

Dalam Menumbuhkan Minat Pemuda Mempelajari Karawitan 

(Strategi Deskriptif Kualitatif Pada Grup Karawitan “Taruna 

Budoyo” di Dusun Poncoh Kabupaten Sleman)” Karya Kharolin 

Hilda Amazona mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 

Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora tahun 2019. Skripsi ini 

meneliti tentang strategi komunikasi persuasif yang dilakukan oleh 

sesepuh desa, guna menggiring pemuda dusun mereka bersedia 

mempelajari kesenian Karawitan yang sudah hampir punah. 

Persamaan skripsi tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan 

adalah sama-sama meneliti tentang strategi komunikasi persuasif, 

sedangkan perbedaannya adalah dalam subjek penelitian. Subjek 

dari skripsi karya Kharolin Hilda Amazona adalah sesepuh desa 

dan pemuda desa, sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan 

adalah pendidik dan sanri TPA. 

2. Penelitian skripsi “Gaya Komunikasi Dalam Membangun Motivasi 

Belajar (Studi Deskriptif Kualitatif Pada Pengurus Forum 

Komunikasi Mahasiswa Santri Banyuanyar Wilayah Yogyakarta 

Terhadap Anggota) karya Moh. Habibi mahasiswa UIN Sunan  

Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora tahun 



9 
 

2018. Skripsi ini meneliti gaya komunikasi dalam meningkatkan 

motivasi belajar pada diskusi forum dengan anggota oraganisasi. 

Penelitian ini dilakukan, karena peneliti resah dengan menurunnya 

minat belajar dari anggota organisasi tersebut, sehingga penelitian 

ini dilaksanakan untuk mengetahui gaya komunikasi bagaimana 

yang sesuai untuk diterapkan kepada anggota. Persamaan skripsi 

tersebut dengan penelitian yang akan dilaksanakan adalah sama-

sama meneliti tentang meningkatkan motivasi belajar. Sedangkan 

perbedaannya adalah, skripsi karya Moh. Habibi berfokus pada 

gaya komunikasi, sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan 

lebih fokus terhadap strategi komunikasi. 

3.  Jurnal “Strategi Membangun Motivasi Ekstrinsik Santri Dalam 

Meningkatkan Kualitas Baca Kitab Kuning” karya Hadi Wahyono 

dan Sholihul Anshori Volume 7 No 2 tahun 2018 Universitas 

Hasyim Asy‟ari Jombang. Persamaan jurnal tersebut dengan 

penelitian yang akan dilaksanakan ini adalah sama-sama 

mengamati tentang strategi motivasi belajar, hanya saja jurnal 

tersebut strategi untuk membangun sedangkan penelitian yang 

akan dilaksanakan adalah strategi komunikasi dalam meningkatkan 

motivasi belajar. Objek penelitian ini sama-sama pada dunia 

pendidik dan santri, akan tetapi jurnal tersebut berfokus pada dunia 

pesantren, sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan lebih pada 

dunia TPA, keduanya sama-sama bukan lembaga formal



 
 

 

 

Tabel 1 

Matrix Tinjauan Pustaka 

No Peneliti/Instansi Jenis  Judul Penelitian Metode Persamaan Perbedaan 

1. Kharolin Hilda 

Amazona,Ilmu 

Komunikasi, 

Fakultas Ilmu 

Sosial dan 

Humaniora, UIN 

Sunan Kalija, 

Yogyakarta, 2019 

Skripsi  Strategi Koumunikasi 

Persuasif Sesepuh 

Desa Dalam 

Menumbuhkan Minat 

Pemuda Mempelajari 

Karawitan (Stusi 

Deskriptif Kualitatif 

pada Grup Karawitan 

“Taruno Budoyo” di 

Dusun Pancoh 

Kabupaten Sleman ) 

Deskriptif 

Kualitatif 

Mengkaji 

mengenai  

strategi 

komunikasi 

persuasif 

Penelitian pada 

sesepuh desa dan 

pemuda desa 

Tujuan penelitian 

untuk 

menumbuhkan 

minat  

2. Moh. Habibi, 

Ilmu Komunikasi, 

Fakuktas Ilmu 

Sosial dan 

Humanioa, UIN 

Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, 2018 

Skripsi  Gaya Komunikasi 

Dalam Membangun 

Motivasi Belajar 

(Studi Deskriptif  

Kualitatif Pada 

Pengurus Forum 

Komunikasi 

Mahasiswa Santri 

Banyuanyar Wilayah 

Yogyakarta Terhadap 

Anggota) 

Deskriptif 

Kualitatif 

Tujuan 

penelitian 

motivasi 

belajar 

Meneliti tentang 

gaya komunikasi 

Penelitian pada 

forum komunikasi 

mahasiswa 

3. Hadi Wahyono 

dan Sholihul 

Anshori/FAI, 

Universitas 

Hasyim Asy‟ari 

Jombang, 2018 

Jurnal  Strategi Membangun 

Motivasi Ekstrinsik 

Santri Dalam 

Meningkatkan 

Kualitas Baca Kitab 

Kuning/ volume 7 no 

2 tahun 2018 

Deskriptif 

Kualitatif 

Mengkaji 
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E. Landasan Teori 

1. Komunikasi 

 Istilah Komunikasi atau dalam bahasa Inggris Communication 

berasal dari kata Latin yaitu Communicatio, dan bersumber dari kata 

Communis yang berarti sama. Sama di sini maksudnya adalah sama 

makna, makna yang dipahami komunikator dan komunikan (Effendy, 

1985:11, p. 11). Menurut Harold Lasswell komunikasi adalah Who Says 

What In Wich Channel To Whom With What Effect atau siapa 

mengatakan apa dengan saluran apa kepada siapa dengan pengaruh 

bagaimana  (Mulyana, 2008:69). Ilmu Komunikasi memiliki banyak 

sekali cabang, seperti Komunikasi Antarbudaya, Komunikasi 

Interpersonal, Komunikasi Intrapersonal dan masih banyak lagi 

cabangnya. Salah satu yang ada dan dikaji dalam Ilmu Komunikasi 

adalah tentang strategi komunikasi, yaitu mempelajari bagaimana cara 

yang tepat dalam berkomunikasi sehingga dapat menghasilkan 

komunikasi yang efektif antara komunikator dan komunikan. 

2. Strategi Komunikasi 

 Kata “Strategi” berasal dari bahasa Yunani yaitu strategos yang 

secara bahasa berarti “seni umum”, namun kelak term ini akan berubah 

menjadi kata strategia yang berarti “keahlian militer” yang belakangan 

disangkutkan ke dalam lingkungan bisnis modern. Pada hakekatnya 

strategi komunikasi adalah perencanaan (planning) dan manajemen 

untuk mencapai tujuan (management). Pada strategi komunikasi 
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terdapat cara dengan berkomunikasi secara sadar untuk menciptakan 

perubahan pada komunikan. Berikut adalah komponen dalam strategi 

komunikasi (Effendy, 1985:11, pp. 40-44): 

a. Mengenali Sasaran Komunikasi 

 Komunikasi adalah suatu ilmu yang dengan atau tanpa 

sadar dibutuhkan oleh semua elemen masyarakat. Komunikasi 

merupakan proses yang tergolong rumit, sehingga sebelum kita 

melancarkan komunikasi perlu mempelajari siapa saja yang akan 

menjadi sasaran komunikasi kita. Terdapat beberapa tujuan dalam 

komunikasi, namun apapun tujuan tersebut perlu diperhatikan 

faktor-faktor berikut  (Effendy, 1985:11, p. 40): 

1) Faktor kerangka referensi 

 Pesan komunikasi yang akan disampaikan kepada 

komunikan harus dseuaikan dengan referensinya. 

Kerangka referensi seseorang dalam dirinya sebagai hasil 

paduan pengalaman, pendidikan, gaya hidup, norma 

hidup, status sosial, ideologi, cita-cita,dan lain sebagainya. 

2) Faktor situasi dan kondisi 

 Kondisi yang dimaksud adalah saat komunikan akan 

menerima pesan yang disampaikan komunikator. Situasi 

yang dimaksud adalah keadaan yang dapat menghambat 

proses komunikasi. Hal ini bisa diduga sebelumnya, atau 

juga bisa datang tiba-tiba saat komunikasi sedang berjalan. 
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Misalkan, saat adanya proses KBM sedangkan lokasi 

disebelah rel kereta aktif, suara lewatnya kereta akan 

mengganggu jalannya proses komunikasi dalam KBM. 

b. Pemilihan Media Komunikasi 

 Media komunikasi memeliki banyak bentuk, dari mulai 

media tradisional sampai media modern yang sudah beredar 

dikalangan masyarakat. Banyaknya macam media tersebut, 

memungkinkan komunikator untuk dapat memilih dan 

mencocokkan media yang akan digunakannya. Media tersebut 

dapat berupa audio,visual atau audio visual. 

c. Pengkajian Tujuan Pesan Komunikasi 

 Setiap pesan komunikasi pasti memiliki tujuan tertentu, hal 

ini akan menentukan teknik yang akan digunakan dalam 

berkomunikasi. Pelaku komunikasi harus bisa menentukan teknik 

yang mereka gunakan, apakah teknik informasi, persuasi atau 

bahkan instruksi. Dalam proses komunikasi, pesan dapat 

disampaikan melalui dua unsur yaitu bahasa dan lambang. Bahasa 

adalah unsur yang seringkali digunakan dalam proses komunikasi, 

namun tidak jarang pesan tersebut dilancarkan lewat lambang-

lambang seperti yang ada pada lalulintas. 

d. Peranan Komunkator Dalam Komunikasi 

 Komunikator memiliki faktor penting dalam proses 

komunikasi, faktot tersebut antara lain adalah: 
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1) Sumber daya tarik 

 Dalam komunikasi, jika komunikator dapat 

memunculkan rasa sama pikiran, tujuan atau bahkan 

perasaan dalam pikiran komunikan, maka proses 

komunikasi tersebut bisa dikatakan berhasil. Dengan 

adanya rasa tersebut, maka komunikan akan menyetujui 

pesan yang disampaikan oleh komunikator, bahkan pihak 

komunikan dapat taat dengan omongan komunikator. 

2) Sumber kepercayaan  

 Faktor kedua adalah adanya kepercayaan pihak 

komunikan kepada pihak komunikator, ini juga 

merupakan salah satu keberhasilan komunikasi. Pada 

faktor kedua ini biasanya bersangkutan pada profesi, 

contoh seorang pendidik akan mendapat kepercayaan jika 

menerkangan perilah ilmu keagamaan. 

3. Komunikasi Persuasif 

  Istilah persuasi (persuasion) bersumber dari perkataan latin, 

persuasio yang kata kerjanya adalah persuader, berarti membujuk, 

mengajak atau merayu. Ilardo (1981) mendefinisikan persuasi sebagai 

“communicative process of altering the beliefs, attitudes, intentions, or 

behaviorof another by the conscious or uncosious use of words and 

nonverbal message” (persuasi adalah proses komunikatif untuk 

mengubah kepercayaan, sikap, perhatian, atau perilaku baik secara 
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dasar maupun tidak dengan menggunakan kata-kata dan pesan 

nonverbal). (Soleh Soemirat, 2014) 

 Adapun kajian komunikasi persuasif meliputi: 

a. Sumber, yaitu persuader 

b. Pesan, yang dikemas dengan sengaja untuk mempengaruhi 

c. Saluran/ media 

d. Penerima pesan, yaitu orang yang akan dipengaruhi (persuadee) 

e. Efek, berupa adanya perubahan sikap, nilai-nilai, pendapat dan 

perilaku 

f. Umpan balik 

g. Konteks sosial (Soleh Soemirat, 2014) 

4. Strategi Komunikasi Persuasif 

   Melvin L. De Fleur dan Sandra J Ball-Roceach (1989) 

mengemukakan beberapa strategi komunikasi persuasif, antara lain 

strategi psikodinamika, strategi sosiokultural, dan strategi meaning 

construction. (Soleh Soemirat, 2014) 

a. Strategi Psikodinamika 

  Strategi psikodinamika didasari oleh beberapa asumsi 

seperti: (1) ciri-ciri biologis manusia merupakan hal yang 

diwariskan, (2) terdapat sekumpulan faktor lain yang bersifat 

mendasari bagian dari biologis dan merupakan hasil belajar, seperti 

pernyataan dan kondisi emosional, dan (3) terdapat sekumpulan 

faktor yang diperoleh atau dipelajari yang membentuk struktur 
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kognitif individu. Oleh karena itu, bagi manusia, faktor organisme 

(dalam teori SOR) merupakan hal yang kompleks, yang terbentuk 

dari unsur biologis, emosional, dan komponen kognitif yang 

memberikan arahan pada respon yang akan diberikan terhadap 

stimulus atau rangsangan yang diterimanya.  

  Pada konsep ini, strategi komunikasi persuasif harus 

dipusatkan kepada faktor kognitif dan faktor emosional, karena tidak 

mungkin untuk mengubah faktor biologis (seperti tinggi badan, 

berat, sex, ras dll) dengan pesan persuasif. Esensi psikodinamika 

untuk persuasif adalah pesan yang efektif dan mampu mengubah 

fungsi psikologi individu dengan berbagai cara, sehingga mereka 

akan merespon secara terbuka dengan bentuk perilaku sesuai seperti 

yang diinginkan oleh pengirim pesan. (Soleh Soemirat, 2014)  

b. Strategi Sosiokultural 

  Setiap strategi memiliki asumsinya masing-masing, adapun 

asumsi pokok strategi ini adalah bahwa perilaku manusia 

dipengaruhi oleh kekuatan luar diri individu. Strategi sosiokultural 

diperlukan karena pesan dari persuasi “menegaskan” terhadap 

individu mengenai aturan-aturan bagi pelaku sosial atau syarat-syarat 

kultur untuk bertindak, dimana syarat inilah yang akan mengatur 

aktivitas komunikator yang mencoba untuk memperolehnya atau jika 

pengertian telah tercapai, maka tugas berikutnya adalah 

“mendefinisikan kembali” syarat tersebut. Esensi dari sosiokultural 
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adalah pesan harus ditentukan dalam keadaan bersama (kesepakatan 

yang disetujui secara bersama-sama, baik antar individu atau antar 

kelompok). Strategi ini sering digunakan oleh agensi periklanan, 

guna mengingatkan produk-produk yang telah diiklankan. 

c. Strategi Meaning Construction 

  Strategi komunikasi persuasif ketiga yang dikemukakan 

oleh Melvin I. De Fleur dan Sandra J. Ball-Rokeach adalah meaning 

cunstruction. Strategi ini diungkapkan adalah dengan memanipulasi 

pengertian, hal tersebut berawal dari konsep bahwa hubungan antara 

pengetahuan dan perilaku dapat dicapai sejauh apa yang diingat.  

  Selama berabad-abad pengetahuan yang merupakan 

“pengertian” bagi objek realitas dunia telah membentuk individu 

melalui proses sosialisasi yang didasari transmisi oral (komunikasi 

lisan). Seiring perkembangan zaman, saat ini simbol-simbol juga 

digunakan manusia untuk memahami kejadian alam dan hubungan 

sosial yang ada disekitarnya. Tulisan yang ada di media cetak dan 

berbagai media komunikasi massa juga turut memberikan pengertian 

baru bagi manusia. 

5. Motivasi  

   Istilah motivasi berasal dari kata motif yang diartikan 

sebagai kekuatan yang terdapat dari dalam diri individu, dan 

menyebabkan individu tersebut bertindak atau berbuat sesuatu. Motif 

sendiri tidak dapat diamati secara langsung, anak tetapi dapat 
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diinterpretasikan dalam sebuah tingkah laku, rangsangan, dorongan, 

atau pembangkit tenaga munculnya suatu tingkah laku terntentu dalam 

diri individu. (Dr. Hamzah B. Uno, 2011:3) 

 Terdapat tiga macam jenis motif yaitu: 

a. Motif biogenetis, yaitu motif yang berasal dari kebutuhan 

organisme demi kelanjutan hidup, seperti lapar, haus dan lain 

sebagainya. 

b. Motif sosiogenetis, yaitu motif yang berkembang dan berasal dari 

budaya lingkungan dimana orang tersebut berada. Misalnya, 

keinginan mendengarkan musik. 

c. Motif teologis, pada motif ini manusia berperan sebagai mahkluk 

tuhan yang berkebutuhan, sehingga akan ada interaksi antara 

manusia dengan tuhan, yaitu menyembah kepada tuhan dalam 

rangka merealisasikan norma agama. 

6. Motivasi Belajar 

  Motivasi berasal dari kata motif yang dapat diartikan sebagai 

kekuatan yang terdapat dalam diri individu, yang menyebabkan 

individu tersebut bertindak atau berbuat. Sedangkan belajar menurut 

Thorndike dalam buku Teori Motivasi dan Pengkurannya karya Dr. 

Hamzah B. Uno mengatakan bahwa belajar adalahh proses interaksi 

antara stimulus (yang mungkin berupa pikiran, perasaan atau gerakan) 

dan respons (yang juga bisa berupa pikiran, perasaan, atau gerakan)  

(Dr. Hamzah B. Uno, 2011:3) 
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 Motivasi dan belajar merupakan dua hal yang mempengaruhi. 

Motivasi belajar dapat timbul karena adanya faktor instrinsik, beberapa 

hasrat dan keinginan berhasil, dorongan kebutuhan belajar serta adanya 

harapan akan cita-cita. Sedangkan faktor ekstrinsiknya adalah adanya 

penghargaan, lingkungan belajar yang kondusif, dan kegiatan belajar 

yang menarik. Adapun hakikat dari motivasi belajar sendiri adalah 

adanya dorongan dari internal dan eksternal pada siswa-siswa yang 

sedang belajar dan perubahan tingkah laku. Indikator motivasi belajar 

dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

a. Adanya hasrat dan keinginan 

b. Adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar 

c. Adanya harapan dan cita-cita dimasa depan 

d. Adanya penghargaan dalam belajar 

e. Adanya kegiatan yang menarik dalam belajar 

f.   Adanya lingkungan belajar yang kondusif, sehingga siswa dapat 

belajar dengan tenang 
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F. Kerangka Pemikiran 
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G. Metode Penelitian 

Metode penelitian dilakukan dengan tujuan agar penelitian dapat 

tersusun rasional dengan menggunakan jenis dan teknik yang sesuai. 

Metode dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang diawali 

dengan adanya sebuah fenomena, kemudian akan dianalisa ke dalam poin-

poin di bawah ini, sehingga akan membentuk sebuah pola induktif. 

1. Jenis Penelitian 

 Menurut Basrowi dan Suwandi penelitian kualitatif adalah 

penelitian khusus objek yang tidak dapat diteliti secara statistik atau cara 

kuantifikasi (Almanshur, 2017, p. 13). Penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena yang telah 

dialami oleh subyek penelitian, menggunakan cara deskripsi dalam 

bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah 

dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2010, p. 6). 

Dengan demikian penggunaan jenis penelitian deskriptif kualitatif 

dimaksudkan peneliti ingin menjabarkan strategi komunikasi persuasif 

pendidik dalam meningkatkan motivasi belajar santri di TPA Anwar 

Rasyid. 

2. Subjek dan Objek Penelitian 

 Subjek penelitian ada salah satu atau beberapa orang yang akan 

dijadikan narasumber atau seorang informan oleh peneliti. Dalam hal ini 

penentuan narasumber menggunakan cara judgement sampling (puposive 
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sampling), yaitu orang yang dinggap penting atau dianggap bisa 

memberikan informasi tentang masalah yang diteliti. Pada penelitian ini, 

subyek penelitian adalah Direktur dan tenaga pendidik TPA Anwar 

Rasyid. Adapun objek penelitian ini adalah tentang bagaimana strategi 

komunikasi persuasif pendidik dalam memotivasi belajar agama pada 

anak. 

3. Sumber Data 

 Sumber data dalam penelitian kualitatif ada dua jenis, yaitu data 

primer yang menjadi sumber utama (narasumber) dan data sekunder 

sebagai data pendukung yang diperoleh dari selain informan utama. 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh dari narasumber atau 

informan utama. Data utama dalam penelitian ini adalah transkrip 

atau hasil wawancara dengan Direktur dan tenaga pendidik TPA 

Anwar Rasyid. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data pendukung yang ditemukan oleh 

peneliti dari sumber-sumber yang sudah ada. Data sekunder dalam 

penelitian ini adalah dokumen, literatur, buku, internet serta 

beberapa sumber yang diperoleh peneliti selama melakukan 

penelitian di lapangan. 
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4. Metode Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan 

dengan menggunakan kondisi yang alami, sumber data primer, dan 

lebih banyak pada teknik observasi berperan serta, wawancara 

mendalam, dan dokumentasi (Almanshur M. D., 2017, p. 164). 

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan 

melakukan wawancara mendalam dengan subyek penelitian, observasi 

serta dari dokumentasi yang sudah ada. 

a. Wawancara 

Michael Quinn dan Patton mengatakan bahwa wawancara 

adalah teknik untuk memahami persepsi, perasaan dan pengetahuan 

orang-orang adalah dengan melakukan wawancara mendalam dan 

intensif (Almanshur M. D., Metodologi Penelitian Kualitatif, 2017, 

p. 175).  Dalam penelitian ini, wawancara yang digunakan adalah 

wawancara terstruktur, di mana semua pertanyaan sudah disiapkan 

terlebih dahulu. Menurut Guba dan Licoln bahwa pertanyaan dalam 

wawancara terstruktur telah dirumuskan terlebih dahulu, dimana cara 

ini adalah pilihan untuk pewawancara bila belum mengetahui apa 

yang belum atau justru tidak diketahuinya. Berbeda dengan 

wawancara tidak terstruktur, di mana pertanyaannya muncul  dari 

pernyataan informan. 
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b. Observasi  

Observasi atau pengamatan adalah kemampuan seseorang 

untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra 

mata serta dibantu pancaindra lainnya (Bungin, 2007, p. 115). 

Metode observasi mengharuskan seorang peneliti turun ke lapangan, 

dan merupakan cara yang baik untuk mengawasi pelaku subjek 

penelitian seperti perilaku dalam lingkungan atau ruang, waktu atau 

keadaan tertentu (Mantra, 2008, p. 79). Dalam observasi ini, peneliti 

akan mengamati strategi komunikasi persuasif yang dilakukan 

pendidik dalam meningkatkan motivasi belajar santri TPA Anwar 

Rasyid. 

c. Dokumentasi  

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 

monumental dari seseorang. Studi dokumen ini merupakan sebuah 

pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam 

penelitian kualitatif. Dengan begitu hasil penelitian akan terpercaya 

apabila didukung oleh dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian 

(Sugiyono, 2017, pp. 82-83). Dokumentasi digunakan sebagai bukti 

keabsahan data dalam penelitian yang dilakukan peneliti. Dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan dokumen berupa foto, gambar, 

serta data-data yang ada pada lembaga dan mendukung dalam 

pelaksanaan penelitian ini. 
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5. Metode Analisis Data 

 Analisis data merupakan bentuk naratif yang disusun sesuai poin-

poin unit analisis, yang didapatkan dari hasil pencarian informasi dan 

hal yang relevan dengan penelitian berdasarkan transkrip dari 

wawancara. Analisis ini dilakukan setelah melaksanakan pegumpulan 

data dari narasumber dan data pendukung penelitian. Menurut Miles 

dan Huberman (1984) kegiatan analisis data kualitatif dibagi menjadi 

tiga (Ezmir, 2010, p. 129): 

a. Reduksi Data 

  Setelah melakukan pengumpulan data dengan wawancara, 

observasi serta dokumentasi, tentunya akan didapatkan banyak data 

dan kompleks. Maka dari perlu adanya reduksi data, yang mana 

digunakan untuk memilah informasi dan data yang sesuai dengan 

masalah yang diteliti. Pada tahap ini, peneliti dituntut cermat karena 

banyaknya data tersebut sehingga harus memilih data yang benar-

benar sesuai dengan masalah penelitian. 

b. Penyajian Data 

  Setelah menyaring dan memilah data dalam tahap reduksi 

data, kemudian peneliti harus menyajikan data tersebut agar dapat 

mudah dibaca, dipahami  dan dipelajari serta dapat diketahui pola 

alur penulisannya. Dalam penelitian kualitatif, model penyajian data 

yang sering digunakan adalah dengan teks atau susunan kata yang 

berbentuk naratif. (Sugiyono, 2017, p. 249) 
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c. Penarikan Kesimpulan 

 Langkah terakhir dalam analisis data adalah penarikan 

kesimpulan, dalam hal ini kesimpulan penelitian kualitatif adalah 

temuan yang sebelumnya belum ada atau belum ditemukan. Temuan 

atau hasil tersebut dapat berbentuk deskripsi atau gambaran suatu objek 

yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah 

diteliti menjadi jelas (Sugiyono, 2017, p. 253) 

6. Metode Keabsahan Data 

 Selama melakukan penelitian kualitatif tentunya peneliti akan 

menemukan banyak informasi dan data dari berbagai sumber dan 

metode yang digunakan, untuk menyelaraskan data tersebut perlu 

adanya teknik yang baik. Pada penelitian ini, akan digunakan teknik 

triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain, diluar data yang ada untuk 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data yang didapatkan 

(Almanshur M. G., 2017, p. 322).  

 Triangulasi yang akan digunakan oleh peneliti adalah triangulasi 

sumber, yaitu teknik untuk membandingkan dan mengecek balik derajat 

kepercayaan atau informasi yang dapat melalui waktu  dan alat yang 

berbeda dalam penelitian kualitatif. Pada penelitian ini, peneliti akan 

menggunakan salah satu bagian dari TPA untuk menjadi informan 

pembanding, baik dari BADKO, wali santri, maupun santri TPA. 
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Dalam melakukan perbandingan atau pengecekan, peneliti harus 

melalui beberapa alur (Moleong, 2010, p. 331): 

a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara 

b. Membandingan perkataan orang di depan umum dan secara pribadi 

c. Membandingkan perkataan orang-orang mengenai situasi penelitian 

dengan perkataanya sepanjang waktu 

d. Membandingkan keadaan seseorang dari latar belakang pendidikan, 

ekonomi, dan status derajat masyarakat 

e. Perbandingan hasil wawancara dengan hasil suatu dokumen. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada penelitian yang telah 

dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa para pendidik TPA Anwar Rasyid 

telah melakukan Strategi Komunikasi Persuasif  kepada anak-anak dalam 

upaya memotivasi belajar agama. Adapun Strategi Komunikasi Persuasif 

yang digunakan oleh para pendidik adalah Strategi Persuasif 

Psikodinamika, Strategi Persuasif Sosiokultural dan Strategi Persuasif 

Meaning Constructrion. Pada saat pelaksanaan strategi komunikasi 

persuasif, pendidik Anwar Rasyid mengupayakan adanya motivasi belajar 

agama pada anak-anak. Hal ini berkaitan dengan keadaan saat ini 

mengenai kurangnya motivasi anak-anak untuk belajar agama di TPA 

dengan alasan kegiatan disekolah atau belajar tambahan diluar jam 

sekolah. 

Dari tiga strategi komunikasi persuasif  dan enam poin motivasi 

belajar yang digunakan peneliti dalam unit analisis, sebagian besar telah 

berhasil dilaksanakkan pendidik TPA Anwar Rasyid dalam memotivasi  

belajar agama pada anak. Pada penerapannya, pendidik melakukan strategi 

komunikasi persuasif dengan cara mendoktri anak-anak untuk semangat 

belajar, menerapkan peraturan yang sudah ada dan telah disetujui oleh 

pihak TPA dan juga orang tua, serta memberikan contoh nyata kepada 

anak-anak agar mereka termotivasi dalam belajar agama di TPA. 
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B. Saran  

Dari kesimpulan diatas mengenai penelitian strategi komunikasi persuasif dalam 

memotivasi belajar anak, peneliti mempunyai  beberapa saran sebagai berikut: 

1. Bagi Pembaca  

Bagi pembaca atau peneliti selanjutnya diharapkan untuk dapat 

mengkritisi penelitian ini, sehingga perlu adanya penelitian khusus 

mengenai komunikasi antara pendidik dan anak-anak yang lebih lanjut, 

agar terciptanya hubungan pendidikan yang harmonis dan lebih efektif  

lagi. Pembaca juga diharapkan dapat menerapkan strategi yang dilakukan 

oleh pendidik Anwar Rasyid dalam kehidupan sehari-hari, terutama ketika 

menghadapi anak-anak .bagi akademisi dan pendidik, penelitian ini juga 

diharapkan dapat menjadi pedoman untuk menjalankan kegiatan belajar 

mengajar kepada anak. 

 

2. Bagi TPA Anwar Rasyid 

Diharapkan lebih memaksimalkan strategi komunikasi persuasif dalam 

memotivasi anak-anak dalam belajar, agar menghasilkan anak didik yang 

lebih unggul. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi rujukan Anwar 

Rasyid dalam memaksimalkan proses kegiatan belajar mengajar di Anwar 

Rasyid. 
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