
 

 

ABSTRAK 

Meilia Asriyati Winata: model komunikasi rohani islam (studi deskriptif tentang 

kegiatan khitobah Di SMKN 1 Cikampek) 

 

 Model komunikasi merupakan cara untuk menunjukan sebuah objek, di 

mana di dalamnya dijelaskan kompleksitas suatu proses, pemikiran, dan hubungan 

antara unsur-unsur yang mendukungnya. Model komunikasi dibuat untuk 

membantu dalam memberi pengertian tentang komunikasi, dan juga untuk 

menspesifikasi bentuk-bentuk komunikasi yang ada dalam hubungan manusia. 

Sebagaimana dalam kegiatan Khitobah Rohis Baitul Ilmi SMKN 1 Cikampek, 

proses komunikasi perlu mengaplikasikan model komunikasi dalam 

menyampaikan pesan agar pesan-pesan dakwah mudah dipahami oleh para anggota 

Rohis. Rohis Baitul Ilmi SMKN 1 Cikampek merupakan Organisasi sekolah yang 

memperdalam dan memperkuat dalam bidang agama Islam yang mampu 

mengembangkan ilmu tentang Islam yang diajarkan di sekolah.  

 Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui model komunikasi yang 

digunakan oleh Rohis Baitul Ilmi SMKN 1 Cikampek, mengetahui bagaimana 

kegiatan yang dilakukan oleh Rohis Baitul Ilmi SMKN 1 Cikampek. Materi dan 

media apa saja yang digunakan dalam setiap kegiatan Khitobah.  

 Pemikiran ini didasarkan pada teori-teori yang membahas tentang model 

komunikasi dalam kegiatan Khitobah  di Rohis Baitul Ilmi SMKN 1 Cikampek 

yang dirujuk dari teori Model Aristoteles, Model Komunikasi Laswell dan seputar 

dakwah bil-lisan. Teori tersebut diambil dari beberapa buku dakwah dan 

komunikasi. 

 Untuk membahas persoalan tersebut, peneliti menggunakan metode 

deskriptif pendekatan kualitatif. Metode ini digunakan untuk memaparkan dan 

menceritakan. Fakta-fakta yang terjadi pada kegiatan Khitobah di Rohis Baitul Ilmi 

SMKN 1 Cikampek. Teknik pengumpulan datanya dilakukan melalui tahap 

observasi dan wawancara. Informan yang diajak wawancara adalah yang 

bersangkutan dengan penelitian di Rohis Baitul Ilmi SMKN 1 Cikampek. 

Sedangkan teknik keabsahan datanya, peneliti melakukan pengamatan dengan 

tekun. 

 Hasil dari penelitian ini adalah model komunikasi Rohis di SMKN 1 

Cikampek merupakan model komunikasi Aristoteles dan model komunikasi 

Laswell. Karena dibeberapa kegiatan khitobah yang dilakukan oleh Rohis memiliki 

unsur-unsur komunikasi yang sama dengan unsur-unsur pada model komunikasi 

tersebut. Sedangakan bentuk Khitobah yang digunakan adalah dengan cara Irsyad 

Islam (pembinaan) yang menyampaikan pesannya melalui dakwah bil-lisan. Media 

yang digunakan dalam meyampaikan pesan dakwah adalah Facebook, Instagram, 

dan youtube. Materi yang disampaikan disesuaikan dengan sasaran dakwah yaitu 

seputaran remaja yang bersumber dari Al’Quran dan As-Sunnah agar sesuai dengan 

ajaran yang diridhoi oleh Allah SWT 
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