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ABSTRAK 

MODEL KOMUNIKASI PENGASUH PONDOK PESANTREN  

 DALAM MEMBENTUK AKHLAK  SANTRI DITINJAU DARI  

PERSPEKTIF DAKWAH 

( Studi di Pondok Pesantren Al Munir Sukoharjo Pringsewu) 

OLEH  

BAYU ROHMAT NURKHOLID PRANATA 

Komunikasi merupakan proses pertukaran informasi yang dilakukan oleh 

sekelompok kecil orang untuk mendapatkan sesuatu sesuai dengan keinginannya, 

selain itu komunikasi juga dapat digunakan sebagai alat transformasi nilai agama, 

sosial dan pembinaan. Komunikasi sangat dibutuhkan untuk interaksi sesama 

manausia, oleh karena itu komunikasi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia 

sehari-hari, sehingga tanpa adanya komunikasi, kehidupan manusia tidak akan 

berjalan dengan sempurna, oleh sebab itu dibuatlah model komunikasi. Pondok 

pesantren merupakan salah satu lembaga yang perannya sangat vital dalam 

menciptakan generasi muda yang Islami seiring perubahan zaman. Pondok pesantren 

merupakan sistem lembaga dakwah dan mampu membentuk santri yang berkarakter : 

mandiri, jujur, disiplin dan bertanggung jawab. 

Rumusan dalam penelitian ini adalah Bagaimana penerapan model komunikasi 

pengasuh dalam membentuk akhlak santri ditinjau dari perspektif dakwah pondok 

pesantren Al-Munir  kecamatan Sukoharjo? Apakah faktor pendukung dan hambatan 

dalam penerapan model komunikasi pengasuh dalam membentuk akhlak santri di 

pondok pesantren Al-Munir  kecamatan Sukoharjo? 

Tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui model komunikasi 

pengasuh pondok pesantren Al- Munir dalam membentuk  akhlak santri ditinjau dari 

perspektif dakwah dan Untuk mengetahui faktor penunjang dan penghambat 

penerapan model komunikasi pengasuh pondok pesantren Al- Munir dalam 

membentuk akhlak santri. 

Hasil penelitian ini adalah Kegiatan komuniksai dakwah yang dilakukan 

pondok pesantren Al-Munir dengan model komunikasi tertentu pada setiap kegiatan 

mampu membentuk santri yang berakhlak: Disiplin, Jujur, Mandiri, dan Bertanggung 

jawab. Adapun model komunikasi yang digunakan yaitu model berlo, tubbs, 

Humanistik dan model pragmatic. 
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MOTTO 

 

                                    

         

Artinya : “dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada 

kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar[217]; 

merekalah orang-orang yang beruntung”. (Qs. Al-Imran : 104) 

 

                                    

Artinya : “siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru 

kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh, dan berkata: "Sesungguhnya aku 

Termasuk orang-orang yang menyerah diri?". (Qs. Fushillat : 33) 
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BA B 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Judul merupakan hal yang sangat penting dari karya ilmiah, karena judul ini 

akan memberikan gambaran tentang keseluruhan ini skripsi. Masalah yang penulis 

bahas dalam skripsi ini adalah: “Model Komunikasi Pengasuh Pondok 

Pesantren Dalam Membentuk Akhlak  Santri Di tinjau Dari Perspektif 

Dakwah ( Studi Pada Pondok Pesantren Al Munir Sukoharjo Pringsewu )”. 

Sebagai berikut: 

Model ialah suatu gambaran yang sistematis dan abstrak, dimana 

menggambarkan potensi-potensi tertentu yang berkaitan dengan berbagai aspek 

dari sebuah proses.
1
 

Model yang penulis maksud berdasarkan penjelasan di atas yaitu tipe atau 

bentuk gambaran, terhadap komunikasi yang dilakukan, dalam membentuk akhlak 

santri yang dilakukan oleh pondok pesantren Al-Munir. 

Komunikasi secara etimologi berasal dari bahasa Inggris yakni 

communication yang diadopsi dari bahasa latin communis yang sejenis artinya 

dengan arti communes yang berarti sama. Disisi lain juga ada yang menyatakan 

                                                             
1
 Hafied Cangra, Pengantar Ilmu Komunikasi, ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010, Cet 

Ke-11,h. 39 
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bahwa komunikasi berasal dari bahasa latin communicate yang artinya 

berpartisifasi.
2
 

Komunikasi yang penulis maksud disini yaitu komunikasi yang dipakai oleh 

pengasuh dalam membentuk akhlak santri di pondok pesantren Al-Munir dengan 

menggunakan metode ceramah karena ceramah merupakan sebuah komunikasi 

yang dilakukan dengan memiiki tujuan yang sama untuk menyampaikan pesan 

kepada santri. 

Menurut Arni Muhammad Model Komunikasi adalah  gambaran yang 

sederhana dari proses komunikasi yang memperhatikan kaitan antara satu 

komponen ko munikasi dengan komponen lainnya. Penyajian model dalam bagian 

ini dimaksudkan untuk mempermudah memahami proses komunikasi dan melihat 

komponen dasar yang perlu ada dalam suatu komunikasi.
3
 

Model komunikasi yang dimaksud oleh penulis disini adalah tipe atau bentuk 

gambaran, dalam menyampaikan pesan Islam pada proses komunikasi yang 

bertujuan beramar makruf nahi mungkar dalam mempengaruhi individu maupun 

kelompok, tanpa paksaan agar dapat mempraktekkannya pada kehidupan sehari-

hari. Atau segala kegiatan komunikasi Dakwah yang dilakukan oleh pengasuh 

pondok pesantren Al-Munir kepada santri didalam segala kegiatan baik 

                                                             
2
 Hafied Cangra, Pengantar Ilmu Komunikasi, ( Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2002), Cet 

Ke-3,h. 3 

3
Arni Muhammad, Komunikasi Organisasi, (Jakarta:Bumi Aksara, 2005), Cet Ke-7, h.5  



 

komunikasi verbal maupun nonverbal, yang memiliki nilai-nilai agama Islam 

(Akidah). Dalam bentuk santri yang berakhlak yang baik. 

Pengasuh adalah “wali”.
4
 Adapun yang di maksud dari pengasuh di sini 

adalah pimpinan/usatadz yang ada di pondok pesantren Al-Munir sebagai wali para 

santri ketika mereka berada di pondok dalam mendalami ilmu-ilmu agama. 

Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan tradisional (salaf) tertua di 

Indonesia, di katakan tradisional karena lembaga ini masih mempertahankan 

pengajaran kitab-kitab Islam klasik (salaf) sebagai inti pendidikan yaitu dengan 

memakai metode pengajaran model sorogan, weton, dan bandongan.
5
  

Pembinaan adalah suatu proses, hasil atau pertanyaan menjadi lebih baik, 

dalam hai ini mewujudkan adanya perubahan, kemajuan, peningkatan, 

pertumbuhan, evaluasi atau berbagai kemungkinan atas sesuatu.
6
 

Akhlak adalah akhlak adalah dilihat dari sudut bahasa ( etimologi) berasal dari 

kata Khulk. Khulk didalam kamus Al-Munjit berarti budi pekerti, perangai, tingkah 

laku atau tabiat. 
7
 

                                                             
4
 Dessy Anwar, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru, (Amelia, Surabaya). h. 328 

5
 Wahjoetomo, Pesantren Alternative Masa Depan, (Jakarta: Gema Insani Press, PT. Buku 

Andalan, 1997), h. 83.  
6 WJS Purwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Balai Pustaka: Jakarta, 2008) h. 155 
7
 Za Jabbar, Persepektif Dakwah Laa Allah Membangun Masyarakat Dengan Bimbingan 

Syariat Agama Islam “Rahmatan Lin-Alamin, Jurnal Penelitian Agama Islam, Sumatra Barat, 

2012, h. 1. 
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Santri adalah orang yag mendalami agama Islam, orang yang beribadah 

dengan sungguh-sungguh, orang yang soleh Santri adalah seorang pribadi yang 

menuntut ilmu agama dalam sebuah lembaga keIslaman (Pondok).
8
  

Perspektif adalah cara pandang yang muncul akibat kesadaran seseorang 

terhadap sesuatu yang akan menambah wawancara atau pengetahuan seseorang agar 

dapat melihat segala sesuatu yang terjadi dengan pandangan yang luas.
9
 

Dakwah merupakan hubungan antara seorang da‟i dengan mad’unya 

(sasarannya) secara langsung. Dakwah dilakukan dari individu yang intima‟ kepada 

mana-mana jamaah yang melaksanakan tugas dakwah, menyampaikan fikroh Islam 

sehingga menarik untuk mengabungkan diri kedalam jamaah tersebut.
10

 

Dari uiraian di atas, maka yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah studi 

yang dilakukan untuk melihat dan memahami secara mendalam dakwah yaang 

dilakukan oleh Pengasuh pondok pesantren dalam pembentukan akhlak para santri 

di Pondok Pesantren Al-Munir Sukoharjo Pringsewu. 

 

 

 

 

 

                                                             
8
 Ibid , h. 328 

9 Dedi Supriadi, Ekonomi Mikro Islam (Bandung:Pustaka Seti, 2013), h. 249. 
10

  Za Jabbar, Persepektif Dakwah Illa Allah Membangun Masyarakat Dengan Bimbingan 

Syariat Agama Islam” Rahmatan Lil-„Alamin, Jurnal Penelitian Agama Islam, (Sumatra 

Barat, 2012), h. 1 



 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun alasan penulis memilih judul skripsi ini adalah sebagai berikut : 

1. Alasan Objektif 

a. Pondok pesantren Al Munir sebagai salah satunya  pesantren yang cukup 

besar di desa Sukoharjo III barat Kec Sukoharjo Kabupaten Pringsewu dan 

mempunyai beberapa keunggulan antara lain: adanya seorang kyai  yang 

faqih dalam pengetahuan agama, serta mempunyai nilai integritas dan 

kredibilitas yang tinggi dalam mendidik para santri sehingga melahirkan 

para alumni yang cukup berpotensi di bidangnya. 

b. Penelitian ini lebih menitik beratkan kepada aspek memebentuk ahlak 

santri, karena masalah ahlak menjadi perhatian utama di pondok pesantren 

karena pondok pesantren adalah lembaga pendidikan agama yang 

menanamkan  pentingnya para santri untuk memiliki akhlak terpuji, di 

samping ilmu pendidikan agama sebagai mencetak para kader ulama yang 

berilmu tinggi dan berbudi pekerti yang luhur. 

2. Subjektif 

a. Judul penelitian sesuai dengan jurusan peneliti, yaitu komunikasi dan 

penyiaran Islam. Dimana ada dua bidang yang mendukung yaitu ilmu 

komunikasi dan ilmu Dakwah dalam penelitian ini. 

b. Tempat yang merupakan objek, mudah dijangkau dari tempat tinggal, 

tepatnya di Sukoharjo, serta banyaknya sarana untuk menjangkau lokasi 

penelitian. 
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C. Latar Belakang 

Komunikasi merupakan proses pertukaran informasi yang dilakukan oleh 

sekelompok kecil orang untuk mendapatkan sesuatu sesuai dengan keinginannya, 

selain itu komunikasi juga dapat digunakan sebagai alat transformasi nilai agama, 

sosial dan pembinaan. Apalagi di zaman modern sekarang ini, taransformasi nilai 

Islam melalui komunikasi pada dasarnya untuk membebaskan manusia dari 

kebodohan, ketergantungan dan penindasan, seperti yang telah dikatakan oleh 

Kuntowijoyo”tranformasi nilai dakwah mencakup amar ma‟ruf nahi mungkar dan 

mengajak bertauhid kepada Allah. 

Sebagai makhluk sosial manusia senantiasa ingin berhungan dengan manusia 

lainnya. Ia ingin mengetahui lingkunga sekitarnya, bahkan ingin mengetahui apa 

yang terjadi dalam dirinya, rasa ingin tau ini memaksa manusia perlu komunikasi. 

Komunikasi sangat dibutuhkan untuk interaksi sesama manausia, oleh 

karena itu komunikasi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sehari-hari, 

sehingga tanpa adanya komunikasi, kehidupan manusia tidak akan berjalan dengan 

sempurna, oleh sebab itu dibuatlah model komunikasi. 

Komunikasi memiliki beberapa model, dan setiap modelnya memiliki 

definisi yang berbeda pula. Model komunikasi dibuat agar mempermudah dalam 

memahami proses komunikasi dan melihat komponen dasar yang ada dalam suatu 

komunikasi. Komunikasi juga merupakan suatu proses. Hal ini terlihat dari setiap 



 

gejala atau peristiwa yang tidak luput dari adanya suatu komunikasi yang terjalin 

anatar manusia. 

Pondok pesantren merupakan salah satu lembaga yang perannya sangat vital 

dalam menciptakan generasi muda yang Islami seiring perubahan zaman. Seperti 

halnya di podok pesantren Al munir kecamatan sukoharjo 3  kabupaten pringsewu 

yang di pimpin oleh KH. Burhanuddin Hidayatullah. 

Pondok pesantren merupakan sistem lembaga dakwah dan mampu 

membentuk santri yang berkarakter : mandiri, jujur, disiplin dan bertanggung 

jawab. Hal ini dimungkinkan karena pondok persantren dapat melakukan kegiatan 

dakwah secara berstruktur, terencana dalam waktu yang relatif lama minimal tiga 

atau empat tahun materi pendidikan mengutamakan pendidikan agama dan formal 

dapat menghasilkan manusia-manusia yang cerdas dan trampil serta memiliki 

karakter (pribadi) dan akhlak mulia. para santri selama menempuh jenjang 

pendidikan berada di dalam lingkungan pondok di bawah bimbingan dan 

pengawasan para Pengasuh dan Ustad dengan keteladanan. Hal tersebut 

mengurangi pengaruh negatif, lingkungan dan sistem kominikasi yang baik. 

Sehingga dengan demikian pola pfikir para santri diharapkan bisa terbentuk sesuai 

dengan apa yang di inginkan. 

Santri yang belajar di pesantren  ini terdiri dari santri yang menetap di 

pondok pesantren dan santri yang tidak menetap di pondok pesatren (santri 

kalong). Aktivitas pembelajaran di pesantren berlangsung hampir setiap hari. Pagi  

jam 04.00 – 05.30 WIB sholat malam jamaah subuh dan mengaji kitap kuning, jam 
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06.45 WIB – 13.30 WIB mereka belajar di sekolah SMP/SMA, sementara di sore 

hari jam 16.30 WIB - 17.30 WIB mereka belajar di sekolah diniyah, yang mana 

para santri belajar ilmu agama, dan pada jam 20.00 WIB – 21.00 WIB santri 

mengaji kitap kuning, pada jam 21.00 WIB – 22.00 WIB musyawarah santri dan 

kemudian istirahat. 

Pengasuh adalah seorang yang mengajarkan ilmu-ilmu agama di pesatren. 

Selain mengajar, peran pengasuh adalah sebagai pembina dan pembimbing santri 

serta pengurus. Sedangkan pengurus atau ustad bertugas sebagai pembimbing 

santri yang melanggar peraturan pondok, baik dalam hal kedisiplinan beribadahan 

maupun dalam aplikasi nilai-nilai keagam aann. Jadi, semua pengurus diharapkan 

mampu menanamkan nilai-nilai keagamaan bagi semua santri, yakni dengan 

memberi teladan yang baik kepada seluruh santri. Dengan adanya teladan dari 

pengasuh dan pengurus itulah pemberian nilai-nilai keagamaan dapat cepat 

meresap dihati para santri. 

Proses pembentuka, termasuk dalam pembinaan akhlak, tepatnya sudah 

dijelaskan dalam Al Qur‟an surat Al Imron ayat 104: 

                              

          

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

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



 

yang munkar merekalah orang-orang yang beruntung.(QS. Al Imron ayat 

104). 

Ayat tersebut menjadi dasar hukum perlunya upaya pembentukan akhlak, 

inti dari ayat ini adalah adanya untuk beramar ma‟ruf nahi mungkar. Pembinaan 

merupakan bagian dari dakwah yaitu memberikan pencerahan, pengarahan dan 

peringatan kepada seseorang dari jalan yang sesat menuju jalan yang benar. 

Pembentukan akhlak sangan penting ketika memasuki masa kanak-kanak 

hingga remaja, yaitu antara umur 12-20 tahun, karena pada masa itu adalah masa 

yang sangat potensial untuk perkembangan pemikiran, kejiwaaan, dan mental, 

yang akan mendasari masa depan mereka. Pembentukan akhlak yang dimaksutkan 

pembentukan akhlakul karimah. 

Pembentukan yang dilakukan oleh pondok pesantren Al Munir ini salah 

satunya mengunakan pengajian kitap kuning yang membahas tentang akhlak 

seperti kitab Ta‟lim Muta‟lim, Ihya Ulmuddi, Riyadhus Shalihin dan masih 

banyak kitab lainnya, dengan demikian pembentukan akhlak santri tertanam pula 

dari kitab-kitab yang mereka pelajari. Oleh karena itu dibutuhkan kemampuan 

komunikasi yang harus dimiliki oleh seorang ustad, dan memperhatikan model 

komunikasi yang digunakan, sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima 

oleh santri. 

Di dalam pondok pesantren sudah di ajarkan ilmu-ilmu tentang akhlak, 

akhlak terhadap Allah SWT, akhlak terhadap sesama,  maupun akhlak terhadap 

diri sendiri. Hasil wawancara dengan salah satu pengurus pondok pesantren Al-



25 
 

Munir , masih banyak santri yang akhlaknya kurang baik seperti sering membolos, 

melanggar peraturan pondok, membawa Hp dan masih banyak lainnya.
11

 

Dengan demikian penulis dapat mengetahui model komunikasi yang di pakai 

oleh ustad dalam penyampaian pesan dakwah kepada santri. Model komunikasi 

yang di pakai oleh akan sangat berpengaruh apakah santri akan mendapatkan efek 

dari kegiatan yang dilakukan oleh ustad dalam membina ajaran Islam, baik itu 

perubahan tingkah laku kearah yang lebih baik dan sebaliknya. Disinilah 

ketertarikan peneliti untuk melukan penilitian dan peneliti akan terfokus pada 

model komunikasi pada sitematika yang dilakukan dalam pembentukan ahklak 

santri dalam pondok pesantren Al Munir. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan 

sebagai berikut :  

1. Bagaimana penerapan model komunikasi pengasuh dalam membentuk akhlak 

santri ditinjau dari perspektif dakwah pondok pesantren Al-Munir  kecamatan 

Sukoharjo? 

2. Apakah faktor pendukung dan hambatan dalam penerapan model komunikasi 

pengasuh dalam membentuk akhlak santri di pondok pesantren Al-Munir  

kecamatan Sukoharjo? 

                                                             
11

 Sumber Wawancara, M Syamsul Hadi , Pengurus Pondok Pesantren Al-Munir Sukoharjo,  

20 November 2017 



 

 

E. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui model komunikasi pengasuh pondok pesantren Al- Munir 

dalam membentuk  akhlak santri ditinjau dari perspektif dakwah. 

2. Untuk mengetahui faktor penunjang dan penghambat penerapan model 

komunikasi pengasuh pondok pesantren Al- Munir dalam membentuk akhlak 

santri. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Kegunaan Teoritis 

Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengasuh dan pengurus pondok 

pesantren Al- Munir dalam menggunkaan model komunikasi dalam membentuk 

akhlak santri. Sehingga mengetahui dan memahami secara mendalam tentang 

problematika dalam pondok pesantren dan mengetahui jalan keluar yang 

terbaik. 

2. Kegunaan Praktis 

Memperluas wawasan dan pengetahuan bagi penulis juga untuk 

memenuhi persyaratan Akademik dalam menyelesaikan studi di jurusan 

Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN 

Raden Intan Lampung. 
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G. Metode Penelitian 

Metode merupakan suatu cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dalam 

mencapai tujuan dengan teknik dan alat tertentu. Metode penelitian berarti proses 

pencarian data meliputi penentuan populasi, sampling, penjelasan konsep dan 

pengukurannya, cara-cara pengumpulan data dan teknik analisisnya.
12

 

 

1. Pendekatan Penelitian  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Secara terminologis 

penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor merupakan prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata terulis atau lisan 

dari orang-orang dan pelaku yang diamati.
13

 Metodologi kualitatif lebih suka 

menggunakan teknik analisis mendalam (in-depth analysis), yaitu mengkaji 

masalah secara kasus per kasus karena metodologi kualitatif yakin bahwa sifat 

masalah yang satu berbeda dengan sifat masalah lainnya. Temuan yang 

dihasilkan dari metodologi kualitatif bukam generalisasi, tetapi pemahaman 

secara mendalam terhadap suatu masalah atau fenomena.
14

 

 

 

 

                                                             
12 Cholid Naburko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h.1. 
13

 Lexy J. Moeleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), h.4. 
14

 Sumanto, Teori dan Aplikasi Metode Penelitian, (Jakarta: CAPS (Center of Academic 

Publishing Service), 2014), h.9-10 



 

2. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, dapat dipastikan 

bahwa adalah penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang 

langsung dilakukan dilapangan atau pada responden.
15

 Penelitian ini 

merupakan jenis penelitian lapangan karena peneliti bertemu langsung 

dengan pengasuh dan para santri pondok pesantren Al- Munir. 

 

b. Sifat Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif. 

Penelitian deskriptif berusaha mendeskripsi dan menginterpretasi apa yang 

ada (bisa mengenai kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang sedang 

tumbuh, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi atau 

kecenderungan yang tengah berkembang).
16

 

 

3. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang secara langsung diperoleh dari 

masyarakat baik yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan alat 

                                                             
15

 M. Hasan Iqbal, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, (Jakarta: Ghalia 

Indonesia, 2002), h.11 
16 Ibid, h.179 
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lainnya.
17

 Dalam hal ini data yang utama adalah pengasuh dan para santri 

pondok pesantren Al- Munir. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari atau berasal dari 

bahan kepustakaan.
18

 Data sekunder juga merupakan data pelengkap. 

Dalam hal ini penulis menggambil data melalui buku, artikel, jurnal 

internet, dan dokumen-dokumen yang ada.  

 

4. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah kelompok di mana seseorang peneliti akan 

memperoleh hasil penelitian yang dapat disamaratakan 

(digeneralisasikan).
19

 Yang menjadi populasi dalam penelitian adalah ustad 

dan ustadzah yang berjumlah 10 orang yang mengajar dan tinggal di 

pondok pesantren, dan santri putra berjumlah 134 orang dan santri putri 

118 orang jadi jumlah keseluruhan populasinya adalah 262 yang terdiri dari 

ustadz dan para santri. 
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 P. Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), 

h.87 
18

 Ibid, h.88 
19 Op. Cit, h.160 



 

b. Sampel 

Sampling adalah proses pemilihan sejumlah individu (objek 

penelitian) untuk suatu penelitian sedemikian rupa sehingga individu-

individu (objek penelitian) tersebut merupakan perwakilan kelompok yang 

lebih besar pada mana objek itu dipilih
20

.  

Adapun tehnik pengambilan sampel yang akan digunakan dalam 

penelitian ini adalah tehnik non random sampling, artinya tidak semua 

individu dalam populasi diberikan hak yang sama untuk dijadikan 

sampel.
21

 Tehnik non random sampling yang penulis gunakan adalah 

berjenis purposive sampling yaitu: memilih sekelompok anggota sampel 

yang mempunyai karakteristik yang sesuai dengan karakteristik populasi 

yang terlebih dahulu telah diketahui. Karakteristik ini diperoleh dari 

informasi yang dapat dipercaya kebenaranya. 

Untuk mempermudah peneliti dalam pengambilan sampel peneliti  

akan memisahkan atau mengelompokan populasi yang berhak menjadi 

sampel dengan kreteria sebagai berikut: 

1) Pengasuh atau pimpinan pondok pesatren Al-Munir  

2) Pengurus sekaligus ustadz dan ustadzah yang sering dan peduli 

berkomunikasi atau membimbing santri. 

3) pengurus yang tinggal dipesantren selama kurang lebih 5 tahun. 

                                                             
20

 Op. Cit h.160 
21

 Wardi Bachtiar, Metode Penelitian Ilmu Dakwah, (Bukit Pamulang Timur : Logos Wacana 

Ilmu) Cet. Ke-2, Hlm. 83 
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Berdasarkan kriteria di atas maka ditetapkan 1 orang pengasuh dan 5 

orang pengurus untuk menjadi sampel. 

Untuk kreteria santri sendiri penulis memberikan kreteria sebagai 

berikut: 

1) Santri yang aktif dalam mengikuti belajar mengajar di Pondok Pesantren 

Al-Munir kurang lebih 3 tahun. 

2) Santri yang tidak masuk ke dalam struktur kepengurusan asrama 

pondok. 

3) Santri yang tinggal/mukin di Pondok Pesantren Al-Munir. 

Berdasarkan kreteria di atas maka ditetapkan 10 orang santri putra 

dan 5 orang santri putri. 

Dalam penelitin ini penulis juga menggunakan beberapa informan se 

bagai bahan pertimbangan peneliti dalam memilih sampel. Sampel yang 

dipilih dalam penelitian ini, haruslah memenuhi kedua kreteria yang telah 

penulis sebutkan di atas. Dengan demikian maka peneliti dapat menentukan 

yang berhak menjadi sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 1 orang 

pengasuh, 5 orang pengurus yang terdiri 3 orang ustadz dan 2 orang 

ustadzah. 15 orang santri yang terdiri dari 10 orang santri putra dan 5 orang 

santri putri. Jadi sampel yang digunakan berjumlah 21 orang. 

 

 

 



 

5. Metode Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Observasi adalah cara dan tehnik pengumpulan data dengan 

melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala 

atau fenomena yang ada pada objek penelitian.
22

 Tehnik yang penulis 

gunakan adalah observasi terfokus yaitu salah satu jenis pengamatan yang 

secara cukup spesifik telah mempunyai rujukan pada rumusan masalah atau 

tema dalam penelitian ini. Fokus pengamatan dalam penelitian ini terfokus 

bagaimana Model Komunikasi Pengasuh Dalam Membentuk Akhlak Snatri 

Di Pondok Pesantren Al- Munir Sukoharjo Pringsewu. Dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan bentuk observasi berperan yaitu pengumpulan data 

yang digunakan untuk menghimpun data peneliti melalui pengamatan dan 

pengindraan dimana peneliti benar-benar terlibat dalam keseharian 

responden. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang 

berlangsug secara lisan di mana dua orang atau lebih bertatap muka 

mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-

keterangan dapat digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila 

peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan 

                                                             
22

 Muhammad Teguh. Methodologi Penelitian Ekonomi  (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 
2001), h. 79. 
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permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin men 

getahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah 

respondenya sedikit atau kecil.
23

 Metode ini peneliti gunakan guna untuk 

memperoleh data-data yang dibutuhkan serta informasi yang berkaitan 

dengan Model Komunikasi Pengasuh Dalam Membentuk Akhlak Santri . 

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada pengasuh, ustad dan 

santri yang ada di pondok pesantren Al- Munir Sukoharjo Pringsewu. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah mengumpulakan data yang tersedia yaitu 

biasanya berbentuk surat, catatan harian, cendera mata, laporan, foto dan 

dapat juga berbentuk file di server, dan flashdisk serta data yang tersimpan 

di website.
24

 Dalam dokumentasi ini penulis mengambil sejak observasi 

lapangan sampai turun ke lokasi penelitian di pondok pesantren Al-Munir 

Sukoharjo Pringsewu. 

 

6. Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, 

dengan cara mengorganisasikan data ke dalam suatu kategori, menjabarkan 

                                                             
23

Cholid Narbuko, Abu Achmadi, Metode Penelitian  (Jakarta: Bumi  Aksara, 2008), h. 83 

24
 Juliansyah Noor, Metode Penelitian  (Jakarta: Kencana, 2011), h. 141. 



 

kedalam unit-unit, melakukan sintensis, menyusun ke dalam pola, memilih 

mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan 

sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.
25

 . Dari semua 

data yang terkumpul kemudian penulis analisis dengan menggunakan metode 

kualitatif, metode ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau fenomena, 

yaitu dengan cara memaparkan informasi-informasi faktual yang diperoleh dari 

pengasuh, ustad dan santri pondok pesantren Al- Munir Sukoharjo Pringsewu 

untuk selanjutnya dianalisis dengan menggunakan berbagai teori yang ada dan 

berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini. 

  

                                                             
25 Beni Ahmad Dan Saebani, Metode Penelitian  (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), h.199. 
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BAB II 

MODEL KOMUNIKASI PENGASUH PONDOK PESANTREN DALAM 

MEMBENTUK AKHLAK SANTRI 

 

A. Model Komunikasi  

1. Pengertian Model Komunikasi  

Dalam kehidupan kita sehari-hari, Komunikasi merupakan suatu tindakan 

yang memungkinkan kita mampu menerima dan memberikan informasi atau 

pesan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Komunikasi berasal dari bahasa 

latin communis atau common dalam bahsa inggris yang berarti sama. 

Berkomunikasi berarti kita sedang berusaha untuk mencapai kesamaan makna 

communness. Atau dengan ungkan lain, melalui komunikasi kita mencoba 

berbagi informasi, gagasan atau sikap kita dengan partisipan lainnya. 
26

 

Selain itu Menurut Cherry dalam Stuart dikutip oleh Hafied Cangara 

dalam pengantar Ilmu Komunikasi bahwa “ istilah komunikasi berpangkal atau 

membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih”, komunikasi juga 

berasal dari akar kata dalam bahasa latin commonico yang artinya membagi-

bagi.
27
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 S. Djuarsa Sendjaya, Teori Komunikasi (Jakarta: Unit Terbuka, 1994), h. 131 
27

 Hafied Cangara, Pengantar Ilmu Komunikasi (Jakarta: Raja Wali Pers, 20012), h. 
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 Pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa komunikasi adalah 

terjadi antara dua orang atau lebih yang mencoba berbagi informasi, gagasan 

dengan partisipan lain.  

Sedangkan menurut „terminologi‟ ada banyak ahli yang mencoba 

mendefinisikan diantaranya Everett M. Rogers seorang pakar sosiologi 

pedesaan amerika yang telah bnayak memberi perhatian pada studi riset 

komunikasi, khususnya memebri definisi bahwa „ komunikasi adalah proses 

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

dengan mkasud mengubah tinkah laku mereka‟.
28

 

Rwayne Pace dan Don F. Faules dalam buku komunikasi oragnisasi lebih 

merinci definisi komunikasi yaitu „ komunikasi merupakan suatu proses, di 

dalamnya terdapat dua bentuk umum tindakan yang terjadi yaitu pertunjukan 

pesan dan penafsir pesan‟. Pertunjukan pesan berarti menyebarkan sesuatu 

sehingga dapat terlibat secara lengkap dan menyenangkan sedangkan penafsiran 

pesan yaitu menguraikan atau memahami sesuatu.
29

 

pengertian di atas dapat dirangkum bahwa komunikasi ialah suatu proses 

antara komunikator kan komunikan dalam menyampaikan pesan, informasi, 

gagasan dan ide melalui media tertentu dimana efek penyampaian ini untuk 

memepengaruhi kognitif, efektiv, dan behavioralnya. 
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 Rwayne Pace dan Don F. Faules, Komunikasi Organisasi ( Bandung: Rosda  

Karya, 2006), h. 26-28 
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Model memberikan teoritis suatu struktur untuk menguji temuan 

penelitian dalam dunia nyata meskipun demikian, seperti definisi ataupun teori 

tidak pernah sempurna dan final. Sehubungan dengan model komunikasi, 

Gordon Wiseman dan Larry Barker bahwa model komunikasi memiliki tiga 

fungsi yaitu: pertama melukiskan proses komunikasi yang sedang terjadi, kedua 

menunjukan hubungan visual, ketiga membantu dan menemukan memperbaiki 

kemacetan dalam komunikasi.
30

 

Menurut Hafied Cangara mendefinisikan model komunikasi adalah” suatu 

gambaran yang sistematis dan abstrak, dimana menggambarkan potensi-potensi 

tertentu yang berkaitan dengan berbagai aspek dari sebuah proses”. 

 

2. Model-Model Komunikasi  

1) Model Aristoteles 

Model ini dinilai sebagai model klasik atau model pemula. Yang 

dikembangkan sejak zaman Aristoteles dimana pada saat komunikasi 

retorika saat berkembang di yunani terutama dalam keterampilan berpidato  

 

                                                             
30

Deddy Mulyana, Pengantar Ilmu Komunikasi, ( Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2005 ), Cet. Ke-7, h.121 



 

pembelaan dimuka pengadilan dan rapat-rapat umum. Sehingga Aristoteles 

membuat model komunikasi yang terdiri atas tiga unsur, yaitu:
31

 

Gambar 1 

 

 

      Sumber                  pesan       penerima 

Sumber : Hafied Cangra, Pengantar Ilmu Komunikasi, 2010, h. 41 

Model Aristoteles ini selain komunikasi paling klasik sering juga 

disebut model retoris (rhetorical model) yang kini lebih dikenal dengan 

komunikasi publik (public speaking) atau berpidato. Filosofi yunani 

Aristoteles adalah tokoh paling dini yang mengkaji komunikasi yang intinya 

adalah persuasi. Ia berjasa dalam merumuskan, model komunikasi verbal 

pertama.
32

 

Uraian di atas penulis dapat memperoleh gambaran bahwa unsur yang 

ada dalam model ini yaitu komunikator, sebagai sumbar atau penyampai 

yang memberikan pesan kepada penerima pesan. Dalam penelitian ini 

Ustadz bertindak sebagai sumber. Pesan yaitu isi pembicaraan atau tujuan 

dari pembicaraan yang disampaikan kepada  

                                                             
31

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

2010 ), Cet-3, h. 41 

32
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pendengar atau komunikan yang disampaikan oleh sumber atau 

komunikator, pesan yang disampaikan oleh Ustadz yaitu berupa pengajaran 

agama Islam. Sementara komunikan atau pendengar adalah seorang yang 

menjadi objek penerima pesan, komunikan dalam penelitian ini yaitu para 

santri. 

2) Model Proses Komunikasi 

Model Siklus Osgood Schramm 

Model ini menggambarkan komunikasi sebagai proses yang dinamis, 

dimana pesan ditranslit melalui proses ecording  dan decoding. Sebagai 

pesan yang dinamis interpener pada model sirklus bisa berfungsi ganda 

sebagai penerima dan penerima pesan. 

 Pada tahap awal sumber berfungsi sebagai encoder dan penerima 

sebagai decoder tapi pada tahap berikutnya penerima berfungsi sebagai 

pengirim encoder dan sumber sebagai pengirim decod.
33
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Hafid Cangra, Op. Cit. 2010. h. 45 



 

Gambar 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Hafied Cangra, Pengantar Ilmu Komunikasi, 2010, h. 4 

Menurut penulis penjelasan di atas, model silkular Osgood dan 

Schramm ini merupakan model yang dimana komunikasi ini dapat berjalan 

secara terus menerus, karena proses yang dinamis sehingga Ustadz bisa 

berfungsi ganda sebagai pengirim pesan dan penerima pesan, begitu juga 

dengan penerima pesan atau santri bisa menjadi sumber atau pengirim pesan. 

3) Model Seiler 

Lingkungan  

 

Gamabar 3  

Model Komunikasi Dua Arah ( Seiler ) 

pesan 

Penerima 

sandi 

interpreter 

penyandian 

Penyandian 

interpreter 

penerima 

sandi 

pesan 
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Gangguan 

saluran 

  

  Pesan  

 

 

Balikan  

 gangguan 

Sumber: Arni Muhammad, Komunikasi Organisasi, 2005, h. 13 

Menurut seiler Source atau pengirim pesan mempunyai empat peran 

yaitu menetukan apa arti yang akan dikomunikasikan, menjadikan arti dalam 

suatu pesan, mengirimkan pesan dan mengamati, dan bereaksi terhadap 

respon dari penerima pesan.
34

 Selain menekankan pentingnya balikan juga 

menekankan faktor lingkungan dalam proses komunikasi yang dapat 

mempengaruhi hakikat dan kualitas dari komunikasi. 

 

 

4) Model Berlo 

                                                             
34

Arni Muhammad, Komunikasi Organisasi, ( Jakarta : Bumi Akasara, 2005 ), Cet 

Ke-7, h.13  

Penerima 

Pengirim 

pesan 



 

Model ini dikenal dengan  model SMCR kepanjangan dari source ( 

sumber ), message ( pesan ), chanel ( saluran ), dan receiver ( penerima ). 

Yang dimana sumber adalah pihak yang menciptakan pesan, baik seorang 

ataupun suatu kelompok dan juga terjemahan gagasan kedalam kode 

simbolik seperti bahasa atau isyarat.
35

 

gambar 4 

 

Menurut model belro, sumber dan penerima pesan dipengaruhi oleh 

faktor-faktor, keterampilan komunikasi, sikap, pengetahuan, sistem sosial, 

dan budaya. Pesan berkembang berdasarkan elemen struktur isi, perlakuan  

dan kode. Salurannya berhubungan dengan panca indra. Karena model ini 

lebih bersifat organisasional dari pada mendeskripsikan proses karena tidak 
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menjelaskan umpan balik. Kelebihan model ini yaitu tidak terbatas pada 

komunitas public atau konikasi massa, namun juga komunikasi antar pribadi 

dan berbagai bentuk komunikasi tertulis.
36

 

Berdasarkan penjelasan di atas model SMCR ini adalah proses 

komunikasi yaitu adalah unsur sumber, pesan, saluran dan penerima 

sementara tidak adanya timbal balik dari komunikasi. Dalam proses 

komunikasi ini Usatadz sebagai sumber dan santri sebagai penerima pesan 

dipengaruhi oleh faktor-faktor yang sudah dijelaskan di atas dalam 

menginterpretasikan pesan. 

5) Model Tubbs 

Model ini dikembangkan oleh Steward L Tubbs model ini 

menggambarkan komunikasi paling mendasar yaitu komunikasi dua orang ( 

diadik ). Model ini sesuai dengan konsep komunikasi sebagai transaksi, yang 

mengansumsi kedua peserta komunikasi sebagai pengirim dan sekaligus juga 

penerima pesan. Bersifat timbal balik atau saling mempengaruhi, juga 

berlangsung secara spontan dan serentak.
37

 

Pesan dalam model ini dapat berupa pesan verbal dan non verbal bisa 

disengaja maupun tidak disengaja. Salurannya adalah alat indra terutama 

pendengaran, penglihatan dan perabaan. Gangguan dalam model ini yaitu 

gangguan tehnik dan gangguan sematik dimana gangguan teknis adalah 
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faktor yang menyebabkan penerima merasakan perubahan dalam informasi 

atau rangsangan tiba-tiba seperti kegaduhan, kesulitan dalam berbicara, 

berbicara terlalu pelan. Sementara gangguan sematik adalah penerima makna 

berbeda atas lambang yang disampaikan pengirim.
38

 

Berdasarkan penjelasan di atas penulis dapat memperoleh gambaran 

bahwa model tubbs dalam proses komunikasi yang dilakukan oleh dua 

orang, bersifat timbal balik dan saling mempengaruhi seperti halnya 

transaksi. Kedua peserta komunikasi baik Ustadz maupun santri sabgai 

pengirim dan penerima pesan, dengan pesan verbal maupun non verbal serta 

menggunakan saluran berupa alat indra. 

6) Model Humanistik 

Humanistik berpandangan bahwa manusia memiliki kekayaan jiwa 

yang sarat dengan potensi-potensi yang harus dikembangkan. Oleh karena 

itu psikologi harus lebih manusia mempelajari masalah-masalah 

kemanusiaan. Yang mancakup unsur kesadaran dan ketidak sadaran.
39

 

Humanistik juga berkaitan dengan komunikasi yang lebih manusiawi 

antara manusia lebih menghormati manusia sebagai manusia. Psikologi 

humanistik menekankan bahwa manusia memiliki kemampuan untuk 

mengontrol hidupnya dan tidak dimanipulasi oleh lingkungan. 
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 Manusi memiliki potensi yang sangat besar untuk memahami diri diri 

secara sadar dan juga dapat membantu orang lain untuk mrncapai 

pemahaman diri melalui keramahan, perhatian dan sportivitas.
40

 

Berdasarkan penjelasan di atas psikologi humanisrik yaitu bagaimana 

seseorng dalam berinteraksi, dan memeahami dirinya serta menghormati 

manusia dengan manusia lainnya. Atau dapat disimpulkan model humanistik   

yaitu model komunikasi dakwah yang memiliki sayarat: 

1. Keterbukaan  

Sifat keterbukaan paling tidak menunjukka ada 2 aspek tentang 

komunikasi antar pribadi. Aspek pertama dan mungkin yang paling jelas 

yaitu bahwa kita harus terbuka pada orang-orang yang berinteraksi pada 

kita. Hal ini tidak berrti bahwa kita harus dengan serta merta 

menceritakan latar belakang tantang hidup kita. Namun yang paling 

penting ada kemauan untuk membuka diri pada masalah-masalah umum. 

Dari sini orang lain akan mengetahui pendapat, pikiran dan gagasan kita. 

Sehingga aspek komunikasi akan mudah dilakukan. 

Aspek kedua dari keterbuaan menujukan pada kemauan kita untuk 

memberikan tanggapan terhadap orang lain dengan jujur dan terus terang 

dengan segala sesuatu yang dikatakannya. Demikian pula sebaliknya, kita 

ingin orng lain memberikan tanggapan secra jujur dan terbuka tentang 
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segala sesuatu yang ia katakana. Disini keterbukaan diperlukan dengan 

cara memberikan tanggapan secara spontan dan tanpa dalih terhadap 

komunikasi dan umpan balik orang lain. Tentunya, hal ini dapat dengan 

mudah dilakukan dan dapat menimbulkan kesalahpahaman orang lain 

seperti marah dan tersinggung. 

2. Empati  

Empati adalah kamauan seseorang untuk menempatkan dirinya 

pada peranan atau posisi orng lain. Dalam arti bahwa seseorang secara 

emosional maupun intelektual mampu memahami apa yang dirasakan dan 

dialami orng lain. Dengan empati seseorng berusaha melihat dan 

merasakan seperti apa yang dilihat dan dirasakan oeng lain. Satu hal yang 

perlu ditambahkan disini, bahwa empati berbeda dengan simpati. Simpati 

berarti seseorang mempunyai perasaan terhadap orang lain, misalkan anda 

tidak lulus ujian. Dalam simpati, saya hanya merasa kasihan dan sedih, 

sedangkan dalam empati saya berusaha ikut serta merasakan apa yang 

dirasakan dan dialami anda. 

Mungkin yang paling sulit dari sifat-sifat komunikasi adalah 

mencapai kemampuan untuk berempati terhadap pengalaman orang lain. 

Karena dalam empati, seseorang sebaiknya tidak melakukan penilaian 

trehadap prilaku orang lain dan harus dapat mengetahui perasaan, 

kesukaan, nilai, sikap dan prilaku ornag lain. 

3. Prilaku Suportif 
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Komunikasi antar pribadi akan efektif bila dalam diri seseorang ada 

prilaku suportif. Artinya, seseorang dalam menghadapi suatu masalah 

tidak bersikap bertahan (defensif). Keterbukaan dan empati tidak dapat 

berlangsung dalam suasana yang suportif. Menurut Jack R Gibb 

menyebutkan 3 prilaku yang menimbulkan prilaku suportif yakni 

deskriptif , spontanitas dan profesionalisme. Sebaliknya dalam prilaku 

defensif ditandai dengan sifat-sifat: evaluasi, strategi dan kepastian. 

a. Deskriptif  

  Suasana evaluative artinya orang yang memiliki sifat ini lebih 

banyak meminta informasi atau deskripsi tentang suatu hal. Dalam 

suasana seperti ini, biasanya orang tidak merasa dihina atau dilantang, 

tetapi merasa dihargai. Sedangkan orang yang meiliki sifta evaluatif 

cenderung menilai dan mengencam orang lain dengan meyebutkan 

kelemahan-kelemahan prilakunya. Biasanya kata-kata yang digunakan 

adalah goblok, ngawur, tidak pernah becus dan sebagainya. Sifat 

semacam ini cenderung membuat orang menjadi bersikap 

mempertahankan diri. Namun, demikian, hal ini bukan berarti bahwa 

semua komunikasi evaluative akan menimbulkan tanggapan bertahan. 

Kadangkala seseorang yang sudah mengetahui watak orang lain yang 

bersikap evaluatif, ia akan menanggapinya sebagai sesuatu yang wajar. 

 

 



 

b. Spontanitas  

  Orang yang spontan dalam berkomunikasi adalah orang yang 

terbuka dan terus terang tentang apa yang difikirkannya. Biasanya 

orang seperti itu akan ditanggapi dengan cara yang sama, terbuka dan 

terus terang. 

c. Profesionalisme  

  Seseorang yang memiliki sifat ini adalah orang yang memiliki 

sikap berfikit, sifat terbuka, ada kemampuan untuk mendengar 

pandangan yang berbeda dan bersedia menerima pendapat orang lain, 

bila memang pendapatnya keliru. Orang yang memiliki sifat ini tidak 

ngotot dengan pendapatnya sendiri. Sebaliknya orang yang memiliki 

sifat kepastian, merasa bahwa ia tahu tentang segala sesuatu dan yakin 

bahwa pendapatnya adalah yang paling benar 

4. Prilaku Positif 

Komunikasi antar pribadi akan efektif bila kita memiliki prilaku 

positif. Sikap positif dalam komunikasi antar pribadi menunjukan paling 

tidak pada 2 aspek, yakni: pertama, komunikasi anatarpribadi akan 

berkembang bila ada pandangan positif  terhadap diri sendiri. Kedua, 

mempunyai perasaan positif terhadap orang lain dan berbagai situasi 

komunikasi. 

 

5. Kesamaan  
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Kesamaan dalam komunikasi probadi ini mencangkup dua hal. 

Pertama kesamaan bidang pengalaman diantara pelaku komunikasi. 

Artinya, komunikasi antarpribadi umumnya akan lebih efektif bila para 

pelakunya mempunyai nilai, sikap, prilaku dan pengalaman yang sama. 

Hal ini tidak berarti bahwa ketidaksamaan tidaklah komunikatif. Tentu 

saja dapat, namun demikian komunikasi mereka lebih sulit dan perlu lebih 

banyak waktu untuk menyesuaikan diri dibandingkan dengan kedua belah 

pihak yang mempunyai kesamaan –kesamaan. Sebagai contoh, anda akan 

lebih mudah membicarakan istilah-istilah komunikasi dengan teman dari 

jurusan komunikasi dibandingkan dengan teman dari jurusan kedokteran. 

 

Psikologi humanistik tidak lepas dari komunikasi, terjadinya 

kegiatan berinteraksi antara manusia satu dengan lainya, sehinga adanya 

unsur sumber, penerima, pesan dan efek yang terjadi dalam proses 

komunikasi. 

Pandangan psikologi humanism tidak saja sangat dominan mengkaji 

masalah manusia tetapi juga meninggikan derajat manusia. Untuk 

mengembangkan potensi manusia  konsep baru Athur W. Combs tentang 

pengembangan potensi manusia yang berkaitan dengan psikologi 

humanistik tentang pendidikan.
41
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7)  Model Pragmatik 

Pragmatik merupakan studi tentang bagaimana lambang-lambang itu 

berhubungan dengan orang (yakni para pemakai lamabang hubungan 

lambang dengan pemakai).
42

 Pragmatik menelaah keseluruhan prilaku insan, 

terutama dalam hubungan dengan tanda-tanda dan lambang-lambang. 

Pragmatik memusatkan perhatian pada cara insan berprilaku dalam 

keseluruhan situasi pemberian dan penerima tanda. 

Komunikasi dalam perspektif pragmatis dimulai dengan prilaku orang-

oarang yang terlibat dalam konunikasi. Karena itu satuan komunikasi  

yang paling fundamental adalah tidak prilaku atau tindak yang dijelaskan 

secara verbal atau nonverbal oleh seseorang peserta dalam partisipasi 

peristiwa komunikatif. 

Fokus komunikasi dalam perspektif pragmatis secara jelas adalah 

prilaku tindakan yang dijalankan oleh para individu yang menjadi anggota 

sistem komunikasi. Komunikasi dalam perspektif pragmatis mengamati 

sistem sosial yang berbentuk diadik (dua orang) atau kelompok. 

Model komunikasi pragmatik berdasarkan penjelasan di atas yakni 

prilaku tindakan individu manusia dalam kegiatan komunikasi, yaitu 

bagaimana memahami cara menafsirkan kalimat. Komunikator dalam 

menyampaikan pesan kepada komunikan dengan memperhtaikan bahasa 
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yang diucapkan kepada komunikan dengan cara halus seperti 

mengemukakan suatu kalimat perintah dengan bahasa pertanyaan, atau 

disebut bahasa kiasan. 

8) Model Komunikasi Persuasif 

Suatu proses, yakni proses mempengaruhi sikap, pendapat dan prilaku 

orang lain baik secara perbal maupun non verbal. Proses itu sendiri adalah 

setiap gejala atau fenomena yang menunjukan suatu perubahan yang terus 

menerus dalam konteks waktu, setiap pelaksanaan atau perlakuan secara 

terus menerus. 

Model komunikasi persuasif menurut pengertian di atas adalah suatu 

proses komunikasi yang dilakukan ustad dalam menyampaikan pesannya 

kepada santri dengan cara mengajak, dan mempengaruhi tanpa ada paksaan 

sehingga santri tidak merasa tergurai, tertekan. 

 

 

 

 

3. Fungsi Model Komunikasi  

Setelah mengetahui pengertian model komunikasi, di bawah ini akan di 

jelaskan fungsi model itu sendiri. Wiseman dan Baker mengemukakan bahwa 

model komunikasi memiliki tiga fungsi yaitu: 

a. Menggambarkan proses komunikasi 



 

b. Menunjukan hubungan visual 

c. Membantu menemukan dan memperbaiki kemacetan komunikasi. 
43

 

Deutch mengatakan bahwa model mempunyai 4 (empat) fungsi, sebagai 

berikut: 

a. Fungsi pengorganisasian 

b. Fungsi penjelasan 

c. Fungsi heuristik 

d. Fungsi prediksi. 
44

 

Keempat fungsi di atas dijelaskan bahwa fungsi pengorganisasian yaitu 

membantu mengorganisasikan unsur-unsur secara sistematis, sehingga 

memperoleh gambaran secara holistik. Fungsi penjelasan yaitu membantu 

menjelaskan penyajian informasi secara sederhana. Fungsi heuristik 

memberikan gamabaran mengenai unsur-unsur pokok dari suatu proses atau 

sitem sementara. Fungsi prediksi yaitu dapat memperkirakan hasil akibat yang 

dicapai. 

Berbagai fungsi yang telah disebutkan sehingga penulis dapat 

menggambarkan fungsi model komunikasi yaitu bertujuan untuk mengetahui, 

menggambarkan proses, unsur, dari komunikasi secara sistematis dan terinci 

sehingga dapat memperkirakan hasil, dan memperbaiki kemacetan dalam 

berkomunikasi. 
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4. Karakteristik Model Komunikasi  

Dalam pelaksanaan komunikasi baik menggunakan metode, media dalam 

penyampaian pesan. Kita juga harus memperhatikan dan mengikutsertaan 

karakteristik dari komunikasi, sehingga akan mendapatkan tujuan dari proses 

komunikasi yang dilakukan. 

a. Karakteristik Komunikasi  

1) Komunikasi suatu proses 

Komunikasi sebagai sutau proses artinya bahwa komunikasi 

merupakan serangkaian tindakan atau peristiwa yang terjadi secara 

berurutan serta berkaitan satu sama lainnya dalam kurun waktu tertentu. 

2) Komunikasi adalah upaya yang disegaja serta mempunyai tujuan 

Komunikasi adalah suatu tujuan yang dilakukan secara sadar, 

disengaja serta sesuai dengan tujuan atau keinginan dari pelakunya. 

3) Komunikasi menurut adanya partisipasi dan kerjasama dari para pelaku 

yang terlibat. 

Kegiatan komunikasi akan berlangsungdengan baik apabila pihak-

pihak yang berkomunikasi (dua orang atau lebih) sama-sama ikut terlibat 

dan sama-sama mempunyai perhatian yang sama terhadap topic pesan 

yang dikomunikasikan. 

4) Komunikasi bersifat simbolis 

Komunikasi yang menggunakan lambang-lambang 



 

5) Komunikasi bersifat transaksional 

Komunikasi pada dasarnya menuntut du atindakan, memberi dan 

menerima. Dua tindakan tresebut dilakukan secara seimbang atau 

proporsional oleh masing-masing pelaku yang terlibat oleh pelaku 

6) Komunikasi menembus faktor ruang dan waktu 

Yaitu para peserta komunikasi tidak harus hadir pada waktu dan tempat 

yang sama. Dengan adanya berbagai produk teknologi komunikasi. 

Bukan lagi menjadi persoalan dan hambatan berkomunikasi.
45

 

Dari penjelsan di atas kita dapat mengetahui bentuk dan ciri-ciri 

komunikasi secara lebih jelas lagi yaitu komunikasi sebagai suatu proses atau 

pristiwa yang terjadi secara berurutan, memiliki tujuan yang hendak dicapai, 

juga bersifat simbolis komunikasi yang dilakukan dapat mengunakan lambang-

lambang. Adanya partisipasi antar pelaku komunikasi. Yang bersifat 

transaksional saling memberi dan menerima. Dengan kemajuan zaman juga 

komunikasi menebus rauang dan waktu itu artinya komunikasi dapat dilakukan 

tanpa tatap mata dengan teknologi yang semakin berkembang. 

 

B. Pembentukan Akhlak  

1. Pengertian Pembentukan Akhlak 
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Menurut bahasa (etimologi) perkataan akhlaq ialah bentuk jamak dari 

khuluk yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabi‟at.
46

 Akhlaq 

disamakan dengan kesusilaan, sopan santun. Khuluk merupakan gambaran  

sifat batin manusia, gambaran bentuk lahiriah manusia, seperti raut wajah, 

gerak anggota badan dan seluruh tubuh. Dalam bahasa Yunani pengertian 

khuluk ini disamakan dengan kata ethicosatau ethos, artinya adab kebiasaan, 

perasaan batin, kecenderungan hati untuk melakukan perbuatan. Ethicos 

kemudian berubah menjadi etika. Dilihat dari sudut istilah (terminologi) para 

ahli berbeda pendapat, namun intinya sama yaitu tentang perilaku manusia. 

Pendapat pendapat ahli dihimpun sebagai beriku;  

a. Menurut Ibnu Maskawih dalam bukunya, Tahdzibul-akhlaq watathhirul-

araq memberikan definisi akhlaq sebagai berikut: “Akhlak itu adalah 

keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan-

perbuatan tanpa melalui pertimbangan pikiran (terlebih dahulu)”  

b. Menurut Nasirudin akhlaq adalah sesuatu yang telah tercipta atau terbentuk 

melalui sebuah proses. Karena sudah terbentuk, akhlaq disebut juga dengan 

kebiasaan. Kebiasaan adalah  tindakan yang tidak lagi banyak memerlukan 

pemikiran dan pertimbangan. Kebiasaan adalah sebuah perbuatan yang 

muncul dengan mudah. 
47
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c. Menurut Syaikh Muhamad bin Ali as -Syarif al-Jurjani mengartikan akhlaq 

sebagai stabilitas sikap jiwa yang melahirkan tingkah laku dengan mudah 

tanpa melakukan proses berpikir.
48

 

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa akhlaq adalah 

kehendak dan tindakan yang sudah menyatu dengan pribadi seseorang dalam 

kehidupannaya sehingga sulit untuk dipisahkan. 

 

2. Faktor- Faktor Pembentukan Akhlak 

Ada beberapa faktor pebentukan akhlak, yang terpenting diantaranya: 

a. Adat dan kebiasaan 

Adat itu dibentuk dan terus menerus pada perbuatan itu. Hal-hal yang baik 

itu belum bisa dicapai bila mengerjakannya hanya sekala saja. Supaya 

benar-benar tercapai, mesti hasil pekerjaannya yang panjang 

(dikerjakannya harus terus menerus) 

b. Sifat keturunan 

Yaitu berpindahnya sifat-sifat orang tua kepada anak cucu. Sifat keturunan 

bukan hanya yang tampak saja, tetapi juga yang tidak tampak seperti 

kecerdasan, keberanian, kedermawanan dan lain-lain. 

c. Lingkungan 
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Yang dimaksud adalah lingkungan masyarakat yang mengintari kehidupan 

seseorang dari rumah, lembaga pendidikan, hingga tempat bekerja. 

Demikian pula hal-hal yang bersifat kebudayaa dan nasihat-nasihat 

sekitarnya.
49

 

 

3. Sumber-Sumber Pembentukan Akhlak 

Sumber ajaran akhlaq ialah Al Qur‟an dan Hadist. Tingkah laku Nabi 

Muhammad merupakan contoh suri tauladan bagi umat manusia semua. Ini 

ditegaskan oleh Allah dalam Al Qur‟an :   

                                 

Artinya: “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang 

baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan 

(kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah”   (Q.S. Al Ahzab, 

33:21).   

Tentang akhlaq pribadi Rosullullah dijelaskan pula oleh A‟isyah RA. 

Berkata Sesungguhnya akhlaq Rosullullah meliputi perkataan dan tingkah laku 

beliau, merupakan sumber akhlaq yang kedua setelah Al Qur‟an. Segala 

ucapan dan perilaku beliau senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah . 

Allah berfirman:  
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Artinya : Dan tidaklah yang diucapkannya itu (Al Qur‟an) menurut 

keinginannya.  Tidak lain (Al Qur‟an itu) adalah wahyu yang diwahyukan 

(kepadanya) (QS. An-Najm, 53:3-4).   

Kehidupan ini sebahagian terbesar dilalui dengan meniru atau mencontoh 

oleh manusia yang satu pada manusia yang lain. Sesuatu yang dicontoh itu 

mungkin bersifat baik dan mungkin pula bernilai keburukan. Bagi umat islam 

keteladanan yang paling baik dan utama, terdapat di dalam diri dan pribadi 

Rasulullah Muhammad SAW. 

 

4. Tujuan Pembentukan Akhlak 

Tujuan akhir sebuah ibadah adalah takwa. Bertakwa mengandung arti 

melaksanakan segala perintah agama dan meninggalkan segala larangan 

agama. Ini berarti menjauhi perbuatan perbuatan jahat dan melakukan 

perbuatan perbuatan baik  (akhlaqul karimah). Perintah Allah ditujukan kepada 

perbuatan perbuatan baik dan larangan berbuat jahat (Akhlaqul Mazmumah). 

Orang yang bertakwa berarti orang yang berakhlaq mulia, berbuat baik dan 

berbudi luhur. Akhlaq dalam islam  jasmani dan rohani mereka. Kebebasan 

manusia untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat, tanpa 

mengorbankan kepentingan  jasmani dan rohani mereka. Pentingnya 

pendidikan akhlaq tidak terbatas pada perseorangan saja, tetapi penting untuk 
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masyarakat, umat dan kemanusiaan seluruhnya. Atau dengan kata lain akhlaq 

itu penting bagi perseorangan dan masyarakat sekaligus. 

Sebagaimana perseorangan tidak sempurna kemanusiaannya tanpa 

akhlaq, begitu juga masyarakat dalam segala tahapnya tidak baik keadaannya, 

tidak lurus keadaannya tanpa akhlaq, dan hidup tidak akan bermakna tanpa 

akhlk yang mulia. Jadi bisa dikatakan bahwa akhlaq mulia adalah dasar pokok 

untuk menjaga bangsa bangsa, negara-negara, rakyat dan masyarakat.   Oleh 

karena itu, timbulnya amal soleh yang berguna untuk kebaikan umat dan 

masyarakat.  

Tidak akan ada suatu umat, negara ataupun rakyat yang menyeleweng 

dari prinsip-prinsip akhlaq yang mulia atau mengarah ke sifat foya-foya, 

pemubaziran, kerusakan dan kedhaliman, kecuali ia akan dihancurkan oleh 

Allah oleh karena sifat-sifat tersebut.  Jadi bahaya keruntuhan akhlaq bagi 

umat dan masyarakat jauh lebih besar dari pada yang dapat dihitung  dirasakan 

dan diraba. 

 

5.  Metode Pembentukan akhlak  

a. Melalui Teladanan yang Baik (Uswah Hasanah)  

Kehidupan ini sebahagian terbesar dilalui dengan meniru atau 

mencontoh oleh manusia yang satu pada manusia yang lain. Sesuatu yang 

dicontoh itu mungkin bersifat baik dan mungkin pula bernilai keburukan. 

Bagi umat islam keteladanan yang paling baik dan utama, terdapat di dalam 



 

diri dan pribadi Rasulullah Muhammad SAW. Sebagaimana difirmankan 

Allah di dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Firman tersebut mengatakan 

sebagai berikut:  

                           

        

Artinya: “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan 

yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan 

(kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah”   (Q.S. Al Ahzab, 

33:21)   

Di dalam diri Rasulullah terhimpun dan tercermin pribadi yang 

bersumber dari isi kandungan Al-Qur‟an, yang bila dijadikan suri teladan, 

Insya Allah akan mengantarkan seseorang pada keselamatan, kebahagiaan 

dan kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat. Untuk mencontoh agar 

menjadi sama dengan Rasulullah, memang tidak mungkin, karena hanya 

beliau sendiri, manusia yang diciptakan untuk memiliki pribadi yang mulia 

itu. Pribadi yang memiliki ciri-ciri sebagai  berikut:  

Siddiq yakni pribadi yang selalu berkata dan berbuat benar, satu antara 

kata dan perbuatan. Tabligh yakni pribadi yang tidak menyembunyikan 

segala sesuatu yang harus disampaikan dari Allah SWT, baik berupa 

perintah atau laranganNya. Maksum yakni pribadi yang jauh dan terhindar 
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dari perbuatan dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil. Amanah yakni 

pribadi yang dipercaya karena kejujuran yang tiada duanya dalam perkataan 

dan perbuatan. Fatonah yakni pribadi yang memiliki kecerdasan yang tinggi 

sehingga selalu bijaksana dalam perkataan dan perbuatan, terutama dalam 

mengambil keputusan dan memimpin umat islam. Pribadi yang seperti 

teladan Rasulullah itulah yang seharusnya dimiliki dan ditampilkan setiap 

pendidik, khususnya orang tua.   

Dalam proses pendidikan, setiap pendidik harus berusaha menjadi 

teladan anak (subyek) didiknya. Teladan dalam semua kebaikan dan bukan 

teladan dalam keburukan. Dengan keteladanan itu,  diharapkan anak didik 

akan mencontoh atau meniru segala sesuatu yang baik di dalam perkataan 

dan perbuatan pendidiknya. Banyak sekali keteladanan yang perlu 

ditampilkan orang tua atau pendidik seperti guru (ustadz) dan para alim 

ulama. Keteladanan dalam disiplin kerja dan disiplin waktu, kebersihan dan 

hidup sehat, kejujuran dan lain-lain, baik dalam kondisi kehidupan pada 

umumnya maupun khusus dalam menjalankan perintah dan manjauhi 

larangan Allah SWT.  

Keteladanan sangat penting artinya, karena dalam interaksi 

pendidikan, anak (subyek) didik tidak sekedar menangkap/ memperoleh 

makna sesuatu dari ucapan pendidiknya, akan tetapi justru melalui atau dari 

pribadi, yang tergambar pada sikap dan tingkah laku para pendidiknya. 

b. Melalui Pembiasaan (amal)  



 

Dalam kehidupan manusia sehari-hari, sangat banyak kebiasaan yang 

berlangsung otomatis dalam bertutur kata dan bertingkah laku. Kebiasan-

kebiasaan baik itu telak dilakukan secara turun-temurun dari generasi yang 

satu ke generasi yang berikutnya. Kebiasaan-kebiasaan itu telah 

membudaya dalam masyarakatnya masing-masing.  

Diantaranya mungkin saja terdapat kebiasaan dalam satu masyarakat 

yang terasa janggal bagi masyarakat lain. Penguasaan kebiasaan itu dari 

satu generasi ke generasi berikutnya, sebahagian terbesar diturunkan 

melalui proses pendidikan, sehingga membudaya dalam kehidupan. 

Bersamaan dengan itu melalui proses pendidikan pula dihindari dan 

dikurangi kebiasaan-kebiasaan buruk, yang dapat merugikan kehidupan 

secara perseorangan atau dilingkungan suatu masyarakat.  Kebiasaan dala 

kehidupan beragama yang perlu dibentuk agar menjadi tingkah laku yang 

dilakukan secara otomatis. Misalnya kebiasaan mengucapkan salam pada 

waktu masuk atau meninggalkan rumah bila ada orang lain. Demikian pula 

kebiasaan bangun pagi dan segera meninggalkan tempat tidur, berwudhu 

dan manunaikan shalat subuh.  

Kebiasaan melafalkan basmalah setiap memulai pekerjaan, selajutnya 

melafalkan alhamdulillah setelah menyelesaikan suatu pekerjaan ataupun 

setiap kali mendapat nikmat dari Allah SWT.  Contoh lain kebiasaan segera 

menunaikan shalat lima waktu, apabila telah masuk waktu shalat, harus 

dipupuk terus sejak masa kanak-kanak. Sedangkan kebiasaan menunda-
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nunda mengerjakan shalat sampai mendekati habis waktu shalat yang satu 

dan segera memasuki waktu shalat berikutnya, harus dibuang agar tidak 

menjadikan kebiasaan.  

 Dari uraian diatas jelas bahwa ada dua jenis kebiasaan yang perlu 

diteruskan melalui proses pendidikan. Kedua jenis kebiasaan itu adalah: 

Kebiasaan yang bersifat otomatis, yang dilakukan meskipun anak-anak 

yang harus melakukannya tidak mengerti makna atau tujuannya.  

Misalnya kebiasaan menyikat gigi pada pagi dan malah hari sebelum 

tidur, kebiasaan bangun pagi dan segera menunaikan shalat subuh, 

kebiasaan membaca basmalah sewaktu memulai pekerjaan dan lain lain. 

Kebiasaan yang dilakukan atas dasar pengertian dan kesadaran akan 

manfaat atau tujuannya. Misalnya kebiasaan menunaikan shalat lima waktu 

yang dipahami betapa meruginya orang yang meninggalkan shalat, 

kebiasaan orang menunaikan shalat secara khusuk dan tertib, karena 

mengetahui sugguh merugi dan sia-sia seseorang yang lalai dan tidak 

khusuk dalam menunaikan shalat dan lain-lain.   

Pendidik harus mampu memberikan pengertian bahwa hidup dengan 

kebiasaan yang baik memang akan bersifat rutin, namu demikianlah hidup 

yang penuh dengan peristiwa-peristiwa yang bersifat rutin, agar mampu 

menghindari kebosanan atau keengganan dalam melaksanakannya.   

c.  Melalui Pemahaman (Ilmu)  



 

Pemahaman ini dilakukan dengan cara menginformasikan tentang 

hakikat dan nilai-nilai yang terkandung di dalam obyek itu. Sebagai contoh, 

taubat adalah obyek akhlaq, oleh karena taubat dengan segala hakikat dan 

nilai-nilai kebaikannya harus diberikan kepada si penerima pesan (anak 

didik, santri atau diri sendiri). Penerima pesan selalu diberi pemahaman 

tentang obyek itu, sehingga benar-benar memahami dan meyakini bahwa 

obyek itu benar-benar berharga dan bernilai dalam kehidupannya baik 

didunia maupun akhirat.  

Proses pemahaman itu berupa pengetahuan dan informasi tentang 

betapa pentingnya akhlaq mulia dan betapa besarnya kerusakan yang akan 

timbul akibat akhlaq yang buruk. Pemahaman berfungsi memberikan 

landasan logis teoritis mengapa seseorang harus berakhlaq mulia dan harus 

menghindari akhlaq tercela. Dengan pemahaman seseorang menjadi tahu, 

insaf dan terdorong untuk senantiasa berakhlak mulia. Pemahaman dapat  

 

bersumber dari al-Qur‟an, sunnah, maupun pertanyaan-pertanyaan etis dari 

orang salih.  

Proses pemahaman itu dilakukan oleh diri sendiri maupun orang lain 

seperti kiai, guru, ustadz orang tua dan orang-orang yang merasa 

bertanggung jawab untuk membentuk akhlak yang mulia. Bagi yang sudah 

menyadari akan penyakit dan keburukan akhlaknya, tentu dapat melakukan 

pemahaman secara mandiri dengan cara berfikir dan bertadabbur, membaca 
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dan memahami teks syar‟iyyah maupun mendengarkan melalui majlis-

majlis mauidlah dan ta‟lim. Namun bagi yang belum mempunyai 

pemahaman tentu dibutuhkan pihak luar untuk ikut memberikan 

pemahaman.   

Proses pemahaman melalui orang lain dapat dilakukan melalui proses 

pengajaran dengan berbagai metode seperti ceramah, cerita, diskusi, nasihat, 

penugasan dan lain sebagainya.  Ketiga proses di atas tidak dapat dipisah-

pisahkan, karena proses yang satu akan memperkuat proses yang lain. 

Pembentukan akhlaq yang hanya menggunakan proses pemahaman tanpa 

pembiasaan dan uswatun khasanah akan bersifat verbalistik dan teoritik. 

Proses pembiasaan tanpa pemahaman hanya akan menjadikan manusia 

seperti robot yakni berbuat tanpa memahami makna. Akhlak yang hanya 

dihasilkan oleh proses seperti ini akan mudah roboh. Pembentukan akhlak 

yang tidak didukung oleh teladan orang-orang terdekat akan berjalan 

lambat. 

 

C. Pondok Pesantren Sebagai Pusat Dakwah 

1. Sejarah Perkembangan Pondok Pesantren 

Dalam catatan sejarah, Berdirinya pondok pesantren bermula dari 

seorang kiyai yang menetap (bermukim) disuatu tempat. Kemudian datanglah 

santri yang ingin belajar kepadanya dan di luar. Turut pula bermukim di 



 

tempat itu. Sedangkan biaya kehidupan dan pendidikan disediakan bersama-

sama oleh para santri dengan dukungan masyarakat di sekitarnya. Hal ini 

memungkinkan kehidupan pesantren bisa berjalan stabil tanpa dipengaruhi 

oleh gejolak ekonomi di luar.
50

  

 Pondok Pesantren dikenal di Indonesia sejak zaman Walisongo. Karena 

itu Pondok pesantren adalah salah satu tempat berlangsungnya intraksi antara 

guru dan murid, kiyai dan santri dalam intensitas yang relatif dalam rangka 

mentransfer ilmu-ilmu keislaman dan pengalaman.
51

 

 Ketika itu Sunan Ampel mendirikan sebuah padepokan di Ampel 

Surabaya dan menjadikannya pusat pendidikan di Jawa. Para santri yang 

berasal dari pulau Jawa datang untuk menuntut ilmu agama. Bahkan di antara 

para santri ada yang berasal dari Gowa dan Tallo, Sulawesi. Dikatakan 

Pesantren Ampel yang didirikan oleh Syaikh Maulana Malik Ibrahim, 

merupakan cikal bakal berdirinya pesantren-pesantren di Tanah Air sebab para 

santri setelah menyelesaikan studinya merasa berkewajiban mengamalkan 

ilmunya di daerahnya masing-masing.  

Maka didirikanlah pondok-pondok pesantren dengan mengikuti pada 

apa yang mereka dapatkan di Pesantren Ampel. Sejarahnya, misalnya 

Pesantren Giri di Gresik bersama institusi sejenis di Samudra Pasai telah 
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menjadi pusat penyebaran ke-Islaman dan peradaban ke berbagai wilayah 

Nusantara. Pesantren Ampel Denta menjadi tempat para wali yang mana                                                  

kemudian dikenal dengan sebutan wali songo atau sembilan wali menempa 

diri. Dari pesantren Giri, santri asal Minang, Datuk ri Bandang, membawa 

peradaban Islam ke Makassar dan Indonesia bagian Timur lainnya. lalu 

melahirkan Syekh Yusuf, ulama besar dan tokoh pergerakan bangsa. 

 Mulai dari Makassar, Banten, Srilanka hingga Afrika Selatan. Di lihat 

dari sejarahnya, pesantren memiliki usia yang sama tuanya dengan Islam di 

Indonesia. Syaikh Maulana Malik Ibrahim dapat dikatakan sebagai peletak 

dasar-dasar pendidikan pesantren di Indonesi. Pesantren pada masa awal 

pendiriannya merupakan media untuk menyebarkan Islam dan karenanya 

memiliki peran besar dalam perubahan social masyarakat Indonesia.  Pada 

masa awal perkembangan Islam di Nusantara, perhatian pemerintah kerajaan 

Islam terhadap berkembangnya pendidikan Islam cukup besar.  

Namun pada masa VOC maupun pemerintahan Hindia Belanda kondisi 

ini berubah. Masyarakat Islam yang taat seakan-akan diasingkan. Para ulama 

dijauhkan dari masyarakat karena dianggap membawa potensi terjadinya 

“kerusuhan”. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan pemerintah kolonial terhadap 

jamaah haji. Pemerintah mempersulit keberangkatan para jamaah haji 

Nusantara dengan berbagai kebijakan dan berusaha mencegah mereka pulang 

ke tanah airnya. Pada akhirnya Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam 

cenderung menyingkir dari pengaruh-pengaruh pemerintah. 



 

 Dari posisi pendiriannyapun nampak bahwa pesantren menjauh dari 

pusat pemerintahan. Dari sinilah pesantren kemudian berjuang untuk 

mempertahankan diri secara mandiri. Pesantren terbentuk melalui proses yang 

panjang. Diawali dengan pembentukan kepemimpinan dalam masyarakat. 

Seorang Kyai sebagai pemimpin pesantren tidaklah muncul dengan begitu saja.  

Kepemimpinan Kyai muncul setelah adanya pengakuan dari  

masyarakat. Kyai menjadi pemimpin informal di kalangan rakyat karena 

dianggap memiliki keutamaan ilmu. Maka Kyai menjadi rujukan dan tempat 

bertanya, tidak saja mengenai agama tetapi juga mengenai maslaha-masalah 

sosial kemasyarakatan. Hal ini pulalah yang kemudian menciptakan budaya 

ketundukan dan ketaatan santri dan masyarakat terhadap pesantren.  Dari 

terbentuknya kepemimpinan Kyai, yang menjadi rujukan masyarakat sebuah 

sistem pendidikan masyarakat terbentuk.  

Masyarakat menjadikan Kyai sebagai guru dan belajar apa saja yang 

dikuasainya. Fasilitas-fasilitas yang digunakan dalam proses pembelajaran 

adalah apa saja yang ada di sekitarnya.  Pada tahapan awal pembentukan 

pesantren, umumnya masjid menjadi pusat pendidikan bagi masyarakat. Di 

masjidlah kegiatan pembelajaran dilakukan. Pada perkembangan selanjutnya 

pesantren dilengkapi dengan pondok atau tempat tinggal santri. Pembangunan 

fasilitas-fasilitas pesantren dipimpin oleh Kyai, dengan bantuan masyarakat 

sekitarnya.  
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Masyarakat dengan sukarela mewakafkan tanahnya, menyumbangkan 

dana atau material yang diperlukan, hingga menyumbangkan tenaga. Pada 

intinya masyarakat memberikan apa yang dapat diberikannya. Hal semacam ini 

masih sering terjadi di pesantrenpesantren hingga saat ini.  Dalam kaitan ini, 

pesantren Mambaul ulum di Surakarta mengambil tempat yang terdepan dalam 

merambah bentuk respon pesantren terhadap ekspansi pendidikan Belanda dan 

pendidikan modern Islam.
52

 Di awal Abad 19, Kiai Basari dari Pesantren 

Tegalrejo-Ponorogo mengambil peran besar. Pesantren ini menempa banyak 

tokoh besar seperti Pujangga Ronggowarsito.  

Pada akhir abad itu, posisi serupa diperankan oleh Kiai Kholil, 

Bangkalan-Madura. Dialah yang mendorong dan merestui KH Hasyim Asy‟ari 

atau Hadratus Syeikh , santrinya dari pesantren Tebu Ireng – Jombang, untuk 

membentuk Nahdlatul Ulama (NU). NU pun menjadi organisasi massa Islam 

terbesar dan paling berakar di Indonesia.  Di jalur yang sedikit berbeda, rekan 

seperguruan Hadratus Syeikh di Makkah, KH Ahmad Dahlan pun mengambil 

peran yang kemudian mempengaruhi kelahiran “pesantren moderen” seperti 

Pondok Gontor – Ponorogo yang berdiri pada tahun 1926. Pondok ini selain 

memasukkan sejumlah mata pelajaran umum kedalam kurikulumnya, juga 

mendorong para santrinya untuk mempelajari bahasa Inggris selain bahasa 
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Arab dan melaksanakan sejumlah ekstra kurikuler seperti olah raga, kesenian 

dan sebagainya. 

  Dahulu kesederhanaan pesantren sangat terlihat, baik segi fisik 

bangunan, metode, bahan kajian dan perangkat belajar lainnya. Hal itu 

dilatarbelakangi kondisi masyarakat dan ekonomi yang ada pada waktu itu. 

Yang menjadi ciri khas dari lembaga ini adalah rasa keikhlasan yang dimiliki 

para santri dan sang Kyai. Hubungan mereka tidak hanya sekedar sebagai 

murid dan guru, tapi lebih seperti anak dan orang tua. Tidak heran bila santri 

merasa kerasan tinggal di pesantren walau dengan segala kesederhanaannya. 

Bentuk keikhlasan itu terlihat dengan tidak dipungutnya sejumlah bayaran 

tertentu dari para santri, mereka bersamasama bertani atau berdagang dan 

hasilnya dipergunakan untuk kebutuhan hidup mereka dan pembiayaan fisik 

lembaga, seperti lampu, bangku belajar, tinta, tikar dan lain sebagainya. 

Materi yang dikaji adalah ilmu-ilmu agama, seperti fiqih, nahwu, tafsir, 

tauhid, hadist dan lain-lain. Biasanya mereka mempergunakan rujukan kitab 

turost atau yang dikenal dengan kitab kuning. Di antara kajian yang ada, materi 

nahwu dan fiqih mendapat porsi mayoritas. Hal itu karena mereka memandang 

bahwa ilmu nahwu adalah ilmu kunci. Seseorang tidak dapat membaca kitab 

kuning bila belum menguasai nahwu. Sedangkan materi  fiqih karena 

dipandang sebagai ilmu yang banyak berhubungan dengan kebutuhan 

masyarakat (sosiologi).  
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Tidak heran bila sebagian pakar menenyebut sistem pendidikan Islam 

pada pesantren dahulu bersifat “fiqih orientied” atau “nahwu orientied”.  Seirig 

perkembangan pesantren yang semakin pesat serta di banjirinya kitab-kitab 

agama berbahasa arab, maka secara umum model pembelajaran yang 

digunakan adalah dengan mengambil bentuk halaqah seperti yang berlaku di 

Bashra dan Bagdad.
53

 Masa pendidikan tidak tertentu, yaitu sesuai dengan 

keinginan santri atau keputusan sang Kyai bila dipandang santri telah cukup 

menempuh studi padanya.  

Biasanya sang Kyai menganjurkan santri tersebut untuk nyantri di 

tempat lain atau mengamalkan ilmunya di daerah masing-masing. Para santri 

yang tekun biasanya diberi “ijazah” dari sang Kyai.  Lokasi pesantren model 

dahulu tidaklah seperti yang ada kini. Ia lebih menyatu dengan masyarakat, 

tidak dibatasi pagar (komplek) dan para santri berbaur dengan masyarakat 

sekitar. Bentuk ini masih banyak ditemukan pada pesantren-pesantren kecil di 

desa-desa Banten, Madura dan sebagian Jawa Tengah dan Timur.  Pesantren 

dengan metode dan keadaan di atas kini telah mengalami reformasi, meski 

beberapa materi, metode dan sistem masih dipertahankan. Namun keadaan 

fisik bangunan dan masa studi telah terjadi pembenahan. Contoh bentuk 

terakhir ini terdapat pada Pondok Pesantren Tebu Ireng dan Tegalrejo.  

Setelah Indonesia merdeka, pesantren banyak menyumbangkan tokoh-

tokoh penting dalam pemerintahan Indonesia, sebut saja Mukti Ali yang 
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dahulu pernah menjabat sebagai Menteri Agama, M Natsir dan yang lebih 

terpenting lagi, dengan terpilihnya Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai 

Presidan Indonesia yang keempat, adalah juga mewakili tokoh yang muncul 

dari kalangan pesantren. Ketahanan yang ditampilkan pesantren dalam 

menghadapi laju perkembangan zaman, menunjukkan sebagai suatu lembaga 

pendidikan pesantren mampu berdialog dengan zamannya, yang pada 

gilirannya hal tersebut mampu menumbuhkan harapan bagi masyarakat pada 

umumnya, bahwa pesantren dapat dijadikan sebagai lembaga pendidikan 

alternatif pada saat ini dan masa depan.  

 

2. Fungsi Dan Peranan Pondok Pesantren 

a. Fungsi Pondok Pesantren 

Dalam dunia pondok pesantren terdapat tri darma pondok pesantren 

yaitu: 

1) Keimanan dan ketaqwaan kepada Allah  SWT. 

2) Pengemban keilmuan yang bermanfaat, dan  

3) Pengabdian kepada agama, masyarakat dan Negara. 

Dengan demikian tri darma pondok pesantren merupakan hal yang 

harus diamalkan oleh semua institusi yang terlibat di dalamnya, yaitu kiyai 

sebgaai pengasuh dan pendidik, sanri dan segenap pengurus.  
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Fungsi-fungsi pondok pesantren sebagaimana Abdulrrahman Saleh 

dkk dalam buku yang berjudul pedoman di dalam pembinaan pindok 

pesantren adalah meliputi pungsi utama dan fungsi kemasyarakatan 

Fungsi utama pondok pesantren adalah “memeberikan pendidikan 

agama Islam kepada para snatri terutama dalam hal mendalami paham dan 

ilmu alat seperti ilmu fiqih, hadis, nahu, syarif dan sebagainya”.
54

 

Sebagai penjabaran fungsi pondok pesantren di atas, maka lebih 

dipertegas bahwa fungsi pondok pesantren adalah mengusahakan agar para 

snatri dapat memahami, menguasai ajaran dan mengamalkan ajaran-ajaran 

agama Islam sebagai sumber ajaran dan motifasi dan pembangunan disegala 

bidang yang meliputi: 

a. Ajaran Islam dalam rangka membentuk dan membangun pribadi muslim 

yang taqwa. 

b. Ajaran Islam dalam rangka membentuk dan membangun keluarga muslim 

yang bahagian 

c. Ajaran Islam dalam rangka pembetukan dan pembangunan masyarakat 

yang sejahtera adil makmur serta diridhoi Allah SWT 

d. Ajaran Islam rangak memberikan landasan mental spiritual sebagai 

motivasi keagamaan dalam bidang-bidang kelimuan dan sector-sektor 

pembangunan sehingga betu-betul dapat membangun pola sikap mental, 
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pola berfikir dan pola berkarya setiap muslim. Untuk merealisir Islam 

sebagai agama yang membri rahmad keseluruh alam. Dalam rangka 

memenuhi tugas muslim dalam mengamban amanah ibadah dan amaliah.
55

 

Selain fungsi-fungsi tersebut diatas, pondok pesantren juga mempunyai 

fungsi kemasyarakatan, yaitu: 

a) Fungsi penyebaran agama ( dakwah ) 

b) Fungsi sebagai komunikator pembangunan  

c) Fungsi pemeliharaan nilai-nilai kemasyarakatan yang masih 

diperlukan.
56

  

Dari uraian-uraian diatas jelaskan bahwa pesantren tidak hanya 

berfungsi sebagai tempat untuk mencetak kader-kader da‟i atau mubaligh saja, 

melainkan juga berfungsi sebagai komunikasi pembangunan masyarakat dan 

pembangunan bangsa.  

b. Peranan Pondok Pesantren  

Adapun peranan pondok pesantren yaitu: 

1. Peranan Instrumental Dan Fasilitator 

Hadirnya pondok pesantren yang tidak hanya sebagai lembaga 

pendidikan dan keagamaan, namun juga sebagai lembaga pemberdayaan 

umat merupakan petunjuk yang amat berarti. Bahwa pondok pesantren 

menjadi sarana bagi pengembangan potensi dan pemberdayaan umat, 
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seperti halnya dalam kependidikan atau dakwah islamiyah, sarana dalam 

pengembangan umat ini tentunya memerlukan sarana bagi pencapaian 

tujuan. Sehingga pondok pesantren yang mengembangkan hal-hal yang 

demikian berarti pondok pesantren tersebut telah berperan sebagai alat 

atau instrumen pengembangan potensi dan pemberdayaan umat. 

 

 

2. Peranan Mobilisasi 

Pondok pesantren merupakan lembaga yang berperan dalam 

mobilisasi masyarakat dalam perkembangan mereka. Peranan seperti ini 

jarang dimiliki oleh lembaga atau perguruan lainnya, dikarenakan hal ini 

dibangun atas dasar kepercayaan masyarakat bahwa pondok pesantren 

adalah tempat yang tepat untuk menempa akhlak dan budi pekerti yang 

baik. Sehingga bagi masyarakat tertentu, terdapat kecenderungan yang 

memberikan kepercayaan pendidikan hanya kepada pondok pesantren. 

3. Peranan Sumber Daya Manusia 

Dalam sistem pendidikan yang dikembangkan oleh pondok pesantren 

sebagai upaya mengoptimalkan potensi yang dimilikinya, pondok 

pesantren memberikan pelatihan khusus atau diberikan tugas magang di 

beberapa tempat yang sesuai dengan pengembangan yang akan dilakukan 

di pondok pesantren. Di sini peranan pondok sebagai fasilitator dan 

instrumental sangat dominan. 



 

4. Sebagai Agent Of Development 

Pondok pesantren dilahirkan untuk memberikan respon terhadap 

situasi dan kondisi sosial suatu masyarakat yang tengah dihadapakan pada 

runtuhnya sendi-sendi moral, melalui transformasi nilai yang ditawarkan. 

Kehadirannya bisa disebut sebagai agen perubahan sosial (agent of social 

change), yang selalu melakukan pembebasan pada masyarakat dari segala 

keburukan moral, penindasan politik, kemiskinan ilmu pengetahuan, dan 

bahkan dari pemiskinan ekonomi. 

5. Sebagai Center Of Excellence 

Institusi pondok pesantren berkembang sedemikian rupa akibat 

persentuhan-persentuhannya dengan kondisi dan situasi zaman yang selalu 

berubah. Sebagai upaya untuk menjawab tantangan zaman ini, pondok 

pesantren kemudian mengembangkan peranannya dari sekedar lembaga 

keagamaan dan pendidikan, menjadi lembaga pengembangan masyarakat 

(center of excellence).
57

 

 

3. Tujuan Mendirikan Pondok Pesantren 

a. Tujuan mendirikan pondok pesantren antara lain  adalah: 

1) Menyiarkan ilmu atau tidak menyimpn ilmu pengetahuan untuk diri 

sendiri. Para ulama atau kiyai menyadari bahwa dirinya memiliki ilmu, 
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terutama ilmu agama dan merasa berkewajiban untuk menyebarkan 

ilmunya kepada orang lain atau masyarakat luas terutama kepada 

mereka yang hakikatnya memerlukan dan hal tersebut didasarkan atas 

Al-Qur‟an suarat al baqarah  ayat 159 ayat berbunyi : 

 

 

                              

                      

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang Menyembunyikan apa yang 

telah Kami turunkan berupa keterangan-keterangan (yang 

jelas) dan petunjuk, setelah Kami menerangkannya kepada 

manusia dalam Al Kitab, mereka itu dila'nati Allah dan 

dila'nati (pula) oleh semua (mahluk) yang dapat 

mela'nati.(QS. Al Baqarah  ayat 159) 

2) Tempat mendidik anak  

Pondok pesantren sebagai tempat memdidik anak, hal itu karna seorang 

ulama atau kiyai yang memiliki ilmu sangat berkeinginan agar ilmunya 

dimanfaatkan oleh masyarakat, sehingga ilmunya akan menjadi amal 

jariyah 

3) Usaha mengangkat derajat umat Islam 

Seorang ulama atau kiyai mendirikan pondok pesantren bertujuan 

unruk mengangkat derajat umat Islam dengan memeberika ilmu kepada 



 

orng lain sebagaimana beliau menjadi terhormat karna ilmu. Hal itu 

didasarkan pada ayat Al-Qur‟an surat Al Mujadalah ayat 11: 

                             

                            

             

Artinya: Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: 

"Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah 

niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan 

apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, 

niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 

antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan 

beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu 

kerjakan.(QS. Al Mujadalah ayat 11). 

4) Usaha untuk mewariskan ilmu  

Tujuan lain seorang kiyai atau ulama mendirikan suatu pondok 

pesantren dalam upaya mewariskan ilmu. 

5) Usaha mencetak ualama atau kiyai atau muslim yang takwa  

Tujuan ulam atau kiyai mendirikan pondok pesantren ialah dlam upaya 

mencetak ulama atau muslim yang bertakwa kepada allah, dan sebagai 

pengemban tugas mulia menunaikan tugas amarma‟ruf nahinmunkar 

sebgaimana para nabi. Mereka harus aktif menegakkan tauhind 

pengetahuan kepada masyarakat. 
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4. Struktur Pengurusan Pondok Pesantren 

Untuk mencapai visi misinya pondok pesantren membentuk struktur 

organisasi. Struktur organisasi tersebut di susun beserta dengan deskripsi kerja 

pada setiap bagian. Deskripsi kerja disusun sedemikian rupa sehingga dapat 

bersinergi satu dengan lainya untuk mencapai misi dan misi pondok pesantren 

tersebut. Adapun tugas dari masing-masing pengurus pondok pesantren yaitu: 

a. Pengasuh Pondok Pesantren 

Pengasuh adalah pimpinan tertinggi yang memegang wewenang penuh 

penuh dipondok pesantren.  

b. Ketua  

1. Menjadi pemimpin yang baik serta bijaksana 

2. Mengkoordinir, mengawasi dan mengevaluasi proses pelaksanaan tugas 

seluruh anggota organisasi 

3. Memimpin semua rapat harian pengurus 

4. Mengambil dan menetapkan keputusan dengan musayawarah dan 

mufakat 

c. Sekertaris  

1. Mendampingi ketua dalam memimpin rapat harian pengurus 

2. Mendata dan menyimpan boidata santri, anggota pengurus dan seluruh 

yang ada di pondok pesantren 



 

3. Menyimpan seluruh surat dan arsip yang berhubungan dengan pondok 

pesantren 

4. Bertanggung jawab atas tata tertip andministrasi dan kesekretarisan 

pondok pesantren 

d. Bendahara  

1. Mendata segala pemasukan pengeluaran dan pegolahan 

2. Membuat tanda bukti setiap pemasukan dan pengeluraran 

3. Menyapaikan laporan keuangan secara berkala 

4. Meminta uang kas kepada seluruh santri 

e. Pendidikan 

1. Merencanakan dan membuat jadwal kegiatan KBM 

2. Mengkoordinir dan mengawasi proses KBM sesuai jadwal yang 

ditetapkan  

3. Mengevaluasi pelaksanaan KBM 

4. Membuat laporan kerjanya 

f. Kebersihan  

1. Merencanakan dam membuat jadwal kegiatan piket harian 

2. Membantu dam menyiapkan bahan alat teknis di bidang kegiatan  

3. Mengkoordinir dan mengawasi tugas kebersihan 

4. Membuat laporan program kerjanya 

g. Keamanan 

1. Menjaga ketertiban, kedisiplinan dan ketentraman pondok pesantren  
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2. Mengatur dan mengawasi pelaksanaan piket harian 

3. Menjaga ketertiban dalam pelaksanaan semua kegiatan pondok 

4. Mengevaluasi pelaksaan aktivitas dan kegiatan pondok pesantren 

5.  Program Kegiatan Pondok Pesantren 

Salah satu fungsi pondok pesantren adalah mencetak teladan-teladan 

masyarakat. Dalam hal ini santri lulusan pondok pesantren bisa menjadi 

pengabdi dan panutan bagi masyarakat untuk itu pondok pesantren menyusun 

kegiatan-kegiatan yang membentuk para santri menjadi pribadi yang dewasa, 

mandiri, berilmu dan mnguasai berbagai macam softskill. Adapin kegiatan 

yang lumrah antara lain: 

1. Solat berjamaah 

2. Solat tahajud dan dzikir harian 

3. Darus Al-quran  

4. Mengaji 

5. Hafalan dan setoran  

6. Lalaran atau nadzoman 

7. Khitobah atau ceramah  

8. Musyawaroh  

9. Marhabanan   

10. Ro‟an atau bersih-bersih 

 

  



 

BAB III 

GAMBARAN UMUM PONDOK PESANTREN AL MUNIR SUKOHARJO 

PRINGSEWU 

A. Sejarah Perkembangan Pondok Pesantren Al-Munir Sukoharjo Pringsewu 

Pondok Pesantren Al-Munir yang terletak di Jl Srigading Sukoharjo III Barat 

Pringsewu, Pondok ini berada di bawah naungan yayasan Pondok pesantren Al-

Munir yang didirikan pada tanggal 27 Febuari 2001 oleh KH. Burhanuddin 

Hidayatullah. 

Pondok Pesantren Al-Munir mengelola pendidikan formal diantaranya: 

Madrasah Diniah Salafiyah, taman kanan-kanak (RA/TK), Sekolah Dasar (SD), 

Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas  (SMA). Selain 

belajar secara formal santri juga diharuskan mengikuti kegiatan non formal seperti, 

menghafal Nadzoman yang di ikuti oleh seluruh santri Pondok Pesantren, latihan 

ceramah, seni baca Al-Qur‟an, pengkajian kitab kuning, pendidikan organisasi, 

akademik spritual, perikanan, perkebunan, dan sebagainya.
58

 

Santri-santri yang mukim dan belajar ngaji di Pondok Pesantren Al- Munir 

pada tahun 2001 dan tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai santri ngaji, artinya 

menjadi santri adalah satu-satunya aktifitas keseharian yang mereka tekuni. Tetapi 

pada masa-masa tahun 2007 dan tahun-tahun sesudahnya Pondok Pesantren  
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Al- Munir dihuni sebagian besar santri sekolah, para santri belajar di pondok 

Pesantren Al- Munir dan memiliki kewajiban sekolah. Hal ini merupakan gejala 

umum yang dialami oleh pondok-pondok pesantren masa sekarang. Maka ada 

satuhal yang perlu disimpulakan bahwa keadaan tersebut merupakan 

perkembangan baik pada lembag a pendidikan pondok pesantren, karena dinilai 

masyarakat dan generasi muda ternyata masih memiliki rasa antusias untuk belajar 

dan mengaji di pondok pesantren. Adapun profil pondok pesantren Al- Munir 

yaitu: 

Nama pesantren :Pondok Pesantren Al-Munir Al Islamy 

Sukoharjo 

Tahun berdiri   : 2001    

Lembaga penyelengaraan   : Yayasan Al-Munir 

Akte pendirian   : No. 1, Tanggal 2Juli 2007 

Notaris    : M. Reza Berawi, SH. 

Nama pengasuh dan pimpinan : KH. Burhanuddin Hidayatullah 

Nama pimpinan   : Muhlisatus Saimah 

Alamat  :JL. Srigading Dusun 8 pekon Sukoharjo III 

barat kec. Sukoharjo kab. Pringsewu 

Tanah     : Milik sendiri 

Luas    : kurang lebih 5 Ha 

Jumlah peserta didik  : 252 

Mukim    : laki-laki 134 orang 



 

       Perempuan 118 orang 

 

B. Visi, Misi dan Program Pondok Pesantren Al-Munir 

a. Visi, Misi  

Visi pondok pesantren Al-Munir adalah membentuk manusia yang 

beriman dan bertaqwa lahir batinya, giat beramal, kuat beribadah, cerdas 

dalam berfikir, mandiri dan kreatif. Memberi hidup dan manfaat bagi 

kehidupan diri dan lingkungannya. 

Sedangkan Misi Pondok Pesantren Al-Munir adalah: 

1. Mengusahakan terbentuknya komunitas masyarakat yang mencerminkan 

nilai Islam dalam kehidupan keseharian. 

2. Menghidupkan semangat berIslam dan menjadikan setiap diri suritauladan 

umat. 

3. Memebri kemspatan belajar yang lebih luas kepada kaum dhu‟afa dan 

apara mualaf. 

4. Mencetak kader penerus perjuangan yang berkesinambungan, pengerak 

motor dakwah Islam.
59

 

 

C. Fungsi dan Peranan Pondok Pesantren Al-Munir 

1. Adapun fungsi dari pondok pesantren Al-Munir adalah: 
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a. Menjadikan santri istiqomah imannya, cerdas fikirannya, kuat ibadahnya 

dan berakhlaqul karimah 

b. Menjadikan kampus sebagai ibu kandungnya, kondusif, menentramkan hati 

dan pikiran, sehingga setiap santri betah dan krasan dalam belajar. 

c. Menjadikan kmpus sebagai contoh mini penerapan aturan dan adat-adab 

Islam dalam kesehariannya. 

d. Santri menguasi pengetahuan dasar Islam (minimal) dan mengejawantahkan 

dalam aspek hidup dan kehidupannya. 

e. Santri mampu mneguasai kterampilan hidup sesuai dengan bakat dan 

bidnagnya. 

f. Santri mampu mengembangkan ilmu yang dimilikinya, dengan merekrut 

keluarga dan lingkungannya sebuah komunitas dakwah Islam. 

g. Santri mampu membuat binaan dan jaringan dakwah dimana ditugaskan. 

2. Sedangkan peranan pondok pesanteren Al-Munir adalah: 

a. Pontensi pendidikan 

Sebagai lembaga pendidikan, pesanteren ikut bertanggung jawab terhadap 

proses kecerdasan bangsa secara keseluruhan, sedangkan secara khusus 

pesantren bertanggung jawab atas kelangsungan tradisi  keagamaan (Islam) 

dalam artian yang seluas-luasnya. Pondok pesantren merupakan lembaga 

pendidikan tempat mencetak pemuda-pemuda Islam menjadi manusia 

muslim seutuhnya yang mendapat keridhoan Allah dengan membentuk 

sikap mental mereka, agar mereka mampu membebaskan dirinya dari 



 

berbagai belenggu yang melingkupinya, seperti kebodohan, kemiskinan, 

kepicikan, ketergantungan dan segala macam penyakit lainnya, baik 

individu maupun sosial. 

b. Potensi dakwah 

Sebagai lembaga amar ma‟ruf nahimunkar pesantren punya tugas yang 

cukup serius, yaitu secar positif sebagai lembaga dakwah. Dakwah secara 

kelembagaan yang dilakukan oleh pesantren disamping secara fungsional ( 

memlaui fungsi-fungsi pendidikan dan kulturalnya ), yang lebih penting 

juga adanya objek dakwah secara actual dengan terlibat langsung mengenai 

objek dakwah memalui kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial 

kemasyarakatan.
60

  

c. Poternsi kemasyarakatan 

Betapa besarnya potensi pesantren dalam pengembangan masyarakat, bukan 

saja bpotensi tersebut menjadi peluang strategis dalam pembangunan 

masyarakat desa, tetapi juga akan lebih memperkokoh lembaga itu sendiri 

sebagai lembaga kemasyarakatan. Dan emamng demikian kenyataan yang 

berlangsung, bahwa secara moril adalah milik masyarakat luas sekaligus 

sebagai anutan berbagai keputusan sosial, politik, dan agama. 
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D. Struktur dan Kepengurusan Pondok Pesantren Al-Munir 

Pondok Pesantren Al-Munir kec Sukoharjo Pringsewu banyak mengalami 

perkembangan, baik dalam bidang fisik maupun nonfisik. Dalam hal ini KH 

Burhanudin Hidayatulloh  tidak bergerak sendiri melainkan dibantu oleh para 

pengurus atau para ustadz dan Ustadzah. Adapun keadaan pengurus Pondok 

Pesantren Al-Munir dijelaskan sebagai berikut: 

a. Struktur kepengurusan santri putra pondok pesantren Al-Munir  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

Dep. Pembangunan ali 

Musta‟in 

Pimpinan Pondok 

KH.Burhanuddin Hidayatullah 
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Sekertaris II  

Angga Setiadi 

 

Dep. Kesehatan 

Adi Permana 

Dep. Perternakan & perikanan 

Aris Efendi 

Dep. Pendidikan 

M Tri Adi W 

Dep. Keamanan 
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Dep. kebersihan 

Heri Sariansyah 

 

Dep. Keindahan 

Mustakim N 

Dep. Perairan 
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Dep. Kesenian 

M Khoirudin 
Dep. Konsumsi 

Saiful Efendi 

 



 

 

Sumber data: Dokumen Pondok Pesantren Al-Munir 

b. Struktur kepengurusan santri putri pondok pesantren Al-Munir  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

Sumber data: Dokumen Pondok Pesantren Al-Munir  
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Ketua Pengurus 

Nita Ellyana 

Sekertaris 1 

Irma Murniati S 

 

 

 

 

a 

 

 

Bendahara 

Utari 

 

 
Dep. Kesehatanan 

Anis Nurul L 

Dep. Pendidikan 

Umi Safi‟atur 
Dep. Keamanan 

Arikhnal Azizah 

Dep. Tata Boga 

1. Nur Aini 
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Dep. Konsumsi 
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Tabel 1 

Jumlah Ustadz Dan Ustadzah Pondok Pesantren Al-Munir 

 

No Nama Keterangan 

1 Maskur Ustadz 

2 Khoirudin Ustadz 

3 Ahmad Hadhori Ustadz 

4 Ahmad khoironi Ustadz 

5 Heri priyanto Ustadz 

6 Ali mustain Ustadz 

7 Suri utamiadeliya Ustadzah 

8 Desi tri wahyuni Ustadzah 

9 Nita eliyana Ustadzah 

10 Rika andriyani Ustadzah 

Sumber data: Dokumen Pondok Pesantren Al-Munir  

Tabel di atas adalah daftar ustadz dan ustadzah pondok pesantren Al-

Munir. ustadz dan ustadzah di pondok pesantren Al-Munir berjumlah 

sebanyak 10 orang yang terdiri dari 6 ustadz dan 4 ustadzah. Semua ustadz 

dan ustadzah tinggal di pondok pesantren. 

 

 

 



 

Tabel 2 

Jumlah Santri Mukim 

No Santri Jumlah 

1 Santri Putra 134 orang 

2 Santri Putri 118 orang 

 Jumlah  252 orang 

Sumber data: Dokumen Pondok Pesantren Al-Munir  

Tabel di atas merupakan jumlah santri pada tahun ajaran 2017. Pada 

saat ini santri berjumlah sebanyak 252 orang yang terdiri dari snatri yang 

menetap di pondok pesantren dan santri yang hanya belajar di pondok 

pesantren, santri ini sering disebut sebagai santri kalong. 

 

 

E. Kondisi Sarana dan Prasarana Pondok Pesantren Al-Munir 

Sarana atau fasilitas sangat dibutuhkan baik dalam proses belajar 

maupun dalam proses pembinaan, sebab hal itu selain akan turut mempengaruhi 

keberhasilan proses tersebut, juga ikut menentukan jalannya pengajaran, 

pembinaa serta metode yang akan diterapkan. Sampai saat ini sarana atau 

fasilitas yang dimiliki pondok pesantren Al-Munir sebagai berikut: 

1. Masjid : 1 bangunan 

2. Gedunga asrama santri  : 

a. Santri Putri  : 35 kamar 

b. Santri Puta  : 62 kamar 
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3. Gedung sekolah/Ruang belajar 

a. TK         : 1 ruang   

b. SMP         : 6 ruang 

c. SMA                                        : 9 ruang 

4. Sarana MCK, toilet dan instalasi air bersih 

a. MCK         : 22 tempat 

b. Toilet         : 35 tempat 

c. Intalasi air bersih        : 10 set 

5. Perumahan Ustadz keluarga      : 8 rumah  

6. Perpustakaan pesantren dan sekolah : 1 unit 

7. Lapangan olehraga        : 1 

8. Balai kesehatan ( UKS )        : 1 unit 

9. Koprasi          : 2 unit  

10. Kantin          : 3 unit 

11. Rebana                     : 1 set 

12. Lahan pertanian          : 2 ha 

13. Lahan peternakan          : 100 m
2
  

14. Perkebunan           : 2 ha 

15. Perikanan           : 700m
2
 

16. Dapur umum        : 2 lokal 

17. Litrik PLN         : 6600watt 

18. Rumah pimpinan pesantren      : 2 unit 



 

19. Kendaraan/mobil        : 12 unit 

20. Pompa air         : 6 buah 

21. Genset         : 2 buah 

22.  Gdang penyipanan        : 4 lokal 

23. Kantor TU         : 2 lokal 

24. Kantor kepala sekolah       : 2 lokal 

25. Kantor sekertariat pesantren     : 1 lokal 

 

F. Aktivitas Santri Pondok Pesantren Al-Munir 

a. Adapun aktivitas santri Pondok Pesantren Al-Munir sebagai berikut: 

  No                WAKTU              JENIS KEGIATAN 

    1. 04.00 - 05.30 Solat malam/Qiyamullail, jamaah 

Sholat Subuh, tadarus Al-Qur‟an, 

dan pengajian kitap  

    2. 05.30 - 06.15 Mengulang pelajaran, bersih-bersih, 

olahraga dan mandi 

   3. 06.15 - 06.45 Sarapan pagi dan persiapan belajar 

dikelas 

   4. 06.45 - 13.30 Belajar di sekolah, jamaah Sholat 

Dzuhur dan pengajian kitap 

   5. 13.30 - 15.00 Makan siang, istirahat, kursus 

ketrampian dan hikmat santri 

   6. 15.00 - 18.00 Jama‟ah Sholat Ashar, madrasah 

diniyah, Ta‟lim dan pengumuman  
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   7. 18.00 - 19.15 Jama‟ah Sholat Magrib, kajian kitap 

dan tadarus Al-Qur‟an 

   8. 19.15 - 21.00 Jama‟ah Sholat Isya, kajian kitap, 

Ta‟lim dan tadarus Al-Qur‟an  

   9. 21.00 - 22.00 Belajar, musyawarah santri dan 

istirahat 

 

b. Kegiatan Belajar-Mengajar Santri Pondok Pesantren Al-Munir 

Seperti pondok-pondok pesantren yang lain, Pondok Pesantren Al-

Munir menggunakan sistem bandongan (klasikal). 

1. Sistem Sorogan/ Bandongan dan kitab-kitab yang dikaji   

Bandongan merupakan bentuk belajar mengajar dengan cara ustadz 

membaca kitab kuning yang dikaji, memberi makna dan menerangkan isi 

yang dibaca, sedangkan kelompok santri menyimak dan menulis makna 

dan keterangan ustadz yang dianggap penting pada kitab yang masing-

masing dibawa santri. Kitab yang dikaji hanya satu jenis.  

Kitab-kitab kuning yang biasa digunakan dalam pengajian bandongan 

di Pondok Pesantren Salafiyah antara lain: Ta‟limu almuta‟allim, tafsir 

jalalain, Mukhtarol Hadist, Fathul Qorib Dan kitab-kitab kuning lain yang 

diintruksikan oleh ustadz.  

Kemudian ada beberapa kegiatan yang menjadi rutinitas harian 

maupun mingguan para santri, antaralain: Shalat Tahajut dan Duha, 

Kegiatan Khitobah, Tadarus Al-Qur‟an, Barjanji dan Rebana, Ziarah 



 

Kubur, Tahlilan, latihan hadroh, latihan dakwah, musyawarah santri, 

puasa sunnah, pembekalan kewirausahan santri, pengajian spiritual 

latihan pramuka dan kegiatan keterampilan peternakan. 

Adapun kegiatan bulanan berkala dan tahunan pondok pesantren Al-

Munir yaitu: kegiatan istighosah, pergantian pengurus, studi tour dan 

rekreasi, praktek dakwah, laporan umum dan kerja organisasi santri, 

aneka lomba, pelatihan guru madrsah diniyah, seleksi penerimaan santri 

baru pada awal tahun pelajaran, peringatan hari-hari besar Islam. 

1) Kurikulum Pembelajaran disesuaikan dengan intruksi ustadz, artinya 

kurikulum bersifat fleksible. Apa yang menjadi anjuran Kyai itulah 

yang menjadi bahan pembelajaran para santri.   

2) Lokasi/ Tempat Belajar Mengajar  

Kehidupan Pondok Pesantren merupakan kehidupan penuh sahaja. Hal 

ini mungkin disebabkan karena keterbatasan fasilitas yang ada dan 

yang digunakan. 

 Sedangkan dalam proses belajar mengajar di Pondok Pesantren Al- 

Munir , tempat yang dipergunakan antara lain:  

a) Aula pondok pesantren.  

b) Serambi Masjid.  
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c. Penerapan Model Komunikasi Pengasuh Pondok Pesantren Dalam 

Membentuk Aklak Snatri 

Komunikasi dakwah yaitu suatu retorika yang dilakukan pleh 

komunikator untuk menyebar luaskan pesan-pesan bermuatan nilai agama 

Islma, baik dalam bentuk verbal mauapun nonverbal, kepada jama‟ah dan 

sangat memperhatikan tatanan komunikasi untuk dapat mengatasi perbedaan 

kultur. 

Komunikasi dakwah dala kegiatan keagamaan untuk membentuk akhlak 

santri me rupakn komunikasi dilakukan oleh ustadz berupa pesan baik secara 

verbal maupun non verbal disampaikan kepada para santri. Dalam proses 

membina keagamaan islam untuk mengubah prilaku kearah yang lebih baik 

juga memberikan pemahamaan mengenai ajaran Islam.  

Tujuan komunikasi yaitu terjadinya perubahan tingkah laku, sikap atau 

perbuatan seseuai dengan assunah. Juga mengajak umat manusia untuk 

memeluk agama Islam, membina mental agama bagi kaum mualaf dan 

memdidik serta mengajar anak-anak tidak menyimpang dari fitrahnya.   

Pondok pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan dan lembaga 

dakwah sangat mebutuhkan dukungan masyarakat sekitar, selama ini 

hubungan masyarakat dengan pesantren dibangun atas motif keagamaan, 

sehingga pesantren mempunyai pengaruh yang kuat terhadap masyarakat 

sekitar sebagai pemberi bimbingan. 



 

Pendidikan yang ada di pesantren Al- Munir antara lain Pembelajaran 

kitab-kitab kuning, bimbingan pengasuh pondok pesantren terhadap santri dan 

bertujuan dalam pembentukan akhlaqul karimah. Pendidikan merupakan dasar 

bagi perkembangan pola pikir dan sikap moral manusia dalam kehidupannya. 

Apabila pendidikan anak dinilai kurang, terutama pendidikan agama, maka 

moral mereka akan berkembang kurang baik dan dalam waktu lama akan 

merusak lingkungan masyarakatnya.
61

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengasuh pondok pesantren Al-

Munir KH Burhanuddin Hidayatulloh bentuk-bentuk pendidikan akhlak : 

“Bentuk-bentuknya tentu melalui pengajian, melalui kegiatan-kegiatan 

yang ada di pondok terkait dengan menghadapi tamu atau apa, dan kegiatan-

kegiatan yang dilakukan di pondok”.
62

 

 

Remaja adalah bagian dari masyaraat, ditangan remajalah nasib dan 

bangsa yang akan datang. Oleh karena itulah pondok pesantren Al-Munir ikut 

peduli terhadapa pembentuka akhlak remaja, khususnya remaja yang ada di 

tengah-tengah pondok pesantren, agar mereka nantinya menjadi manusia yang 

berguna bagi masyarakat, agama dan bangsa.  

                                                             
61 Haryanto, Sugeng. Persepsi Santri Terhadap Perilaku Kepemimpinan Kiai  di 

Pondok Pesantren (Studi Interaksionisme Simbolik di Pondok Pesantren  Sidogiri-Pasuruan), 

( Jakarta: Kementrian Agama RI, 2012, h. 214 

62
 KH Burhanuddin Hidayatulloh, pengasuh pondok peantren Al- munir, wawamcara 

tanggal 18 februafi 2018 
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Adapun kegiatan komunikasi dakwah dalam membina ajaran Islam 

terhadap santri, yang dilakukan oleh pondok pesantren dalam kegiatan 

keagamaan Islam untuk membentuk akhlak yaitu:  

1. Semua santri wajib mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di pondok 

pesantren Al- Munir, seperti yang disampaikan pengasuh pondok pesantren 

Al-Munir yaitu: 

“Kegiatannya ada kegiatan harian dan mingguan. Kegiatan harian 

seperti mengaji kitab-kitab kuning setelah shalat Subuh, Zuhur, Ashar, 

Maghrib, dan Isya‟. Sedangkan kegiatan yang mingguan, seperti diba‟an 

yang dilaksanakan setiap malam Jumat. Kemudian ro‟an dilaksanakan setiap 

Jumat pagi. Selain itu, setiap Jumat malam Sabtu diadakan latihan hadroh 

dan pengajian spiritual untuk melatih sikap percaya diri sebagai bekal santri 

kelak saat terjun di masyarakat”.   

Santri mengikuti kajian kitab-kitab sesuai dengan jadwal yang ada. 

Hal ini dimaksudkan sebagai sarana keilmuan bagi santri, sehingga memiliki 

intelektual agama yang kuat.  

a. Kegiatan rutin santri di pondok pesantren Al-Munir 

Setiap harinya para santri mengikuti kajian kitab-kitab kuning sesuai 

dengan jadwal. Hal ini sebagai sarana santri untuk menambah wawasan 

dan keilmuan. Kitab-kitab yang dikaji seseuai dengan intruksi kyai, 

terkadang disesuaikan juga dengan hari libur sekolah. Misalnya saja saat 

puasa, kajian kitab disesuaikan dengan waktu, kira-kirta dalam satu bulan 

sudah selesai, artinya kitab yang dikaji lebih tipis, adapun kitab yang 

dikaji di pondok pesantren Al-Munir yaitu: 



 

1. Bulughul Mahrom 

2. Al Kailani 

3. Ta‟ limul Muata‟alim 

4. Riyadus Sholihin dan sebagainya 

b. Shalat Tahajut  

Pagi-pagi sebelum subuh, biasanya para santri sudah dibangunkan 

oleh pengurus dan ustadz, untuk melaksanakan shalat sunnah tahajjut dan 

shalat sunnah fajar, setelah itu mengikuti shalat berjamaah. Hal ini 

ditanamkan oleh KH Burhanuddin Hidaytulloh agar selalu tertanam 

dalam diri santri, sehingga menjadi suatu kebiasaan yang istiqomah. Hal 

ini menjadi salah satu yang tertanam dalam diri santri, karena terbiasa di 

pondok pesantren melaksanakan hal ini, sehingga saat dirumah sudah 

berjalan dengan sendirinya tanpa paksaan. 

c. Kegiatan Khitobah 

Kegiatan khitobah dilaksanakan setiap hari senin malam selasa, 

kegiatan ini sebagai sarana santri untuk memupuk mental dalam berbicara 

di depan umum, sekaligus sebagai sarana santri untuk memberi masukan 

kepada santri lain. Santri belajar bagaimana menjadi karakter/ seseorang 

yang sedang berbicara di depan umum. Misalnya saja ada yang menjadi 

pembawa acara, pengisi acara, sambutan dan lain-lain.    

d. Tadarus  
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Kegiatan tadarus di pondok pesantren dilaksanakan setiap ba‟da 

magrib, isa‟ dan subuh sebelum memulai kajian kitab kuning dengan 

kyai. Tadarus memupuk santri untuk mengingat ayat-ayat suci Allah, agar 

hati menjadi tenang.  

e. Hadrohan 

Hadrohan dilaksanakan setiap hari jum‟at malam ba‟da shalat isa. 

Semua santri mengikuti kegiatan ini, didampingi oleh ustaz dan diikuti 

juga  oleh warga masyarakat sekitar. Dalam kenyataannya, pondok 

pesantren terkadang juga dipanggil untuk mengisi di acara hajatan-hajatan 

warga sekitar,  misalnya saja pada acara mantenan, sunatan, pengajian 

dan lain-lain.  

f. Tahlilan  

 Tahlilan juga merupakan hal lain yang menjadi kegiatan para santri, 

biasanya dilaksanakan setiap malam jum‟at ba‟da magrib. Santri juga 

dilatih untuk bisa memimpin tahlil. 

g. Spiritual atau pengajian Tasawuf 

Spiritual atau pengajian Tasawuf merupakan salah satu kegiatan rutin 

di pondok pesantren Al-Munir, biasanya dilaksanakan setiap malam 

sabtu. Kegiatan tersebut dilakukan oleh semua santri dan masyarakat 

sekitar pondok pesantren, adapun kegiatan tersebut dipimpin oleh 

pengasuh pondok pesantren Al-Munir KH Burhanuddin Hidayatulloh. 



 

pendidikan yang ada di pesantren seperti nasihat dari kyai, kajian 

kitab kuning, dan nasehat-nasehat yang diberikan, menjadi suatu 

pembelajaran bagi santri. Pembiasaan yang baik dipesantren, kegiatan-

kegiatan yang ada di pesantren pada ahirnya akan menjadi suatu akhlaq 

yang tertanam dalam diri santri. Pendidikan di pesantren memiliki ciri 

khas tersendiri yang berbeda dengan pendidikan lain ataupun pendidikan 

formal disekolah.   

Dengan pembelajaran yang ada, pembiasan-pembiasaan dan nasehat 

yang diberikan kyai atau pengasuh kepada para santri tentunya akan menjadi 

sesuatu yang dapat merubah diri santri menjadi lebih baik, artinya 

pemahaman tanggung jawab sebagai seorang hamba yang diwajibkan 

menjalankan perintahNya dan menjauhi segala larangannya. Pendidikan 

pesantren yang khas secara berkesinambungan pada akhirnya akan 

membentuk akhlaq santri yang baik, atau yang biasa disebut dengan akhlaqul 

karimah.    

 

d. Faktor pendukung dan penghambat dalam pembentukan akhlak 

santri di pondok pesantren Al-Munir 

Berdasarkan penelitian, ada beberapa yang peneliti temukan diantaranya iaah 

faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pembinaan akhlak 

santri yaitu: 

1. Faktor pendukung 
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a. Adanya sarana dan prasarana yang cukuo memadai, sehingga 

membuat lancarnya kegiatan atau aktivitas pondok tersebut. 

b. Adanya kyai yang memliki integeritas yang tinggi dan fiqih dalam 

ilmu-ilmu agama dan memiliki kharisma yang tinggi. 

c. Adanya koordinasi dan kerja sama yang baik antara pihak pengurus 

dan snatri sehingga dapat saling membantu dan melengkapi demi 

kelanacran pada setiap program kegiatan yang telah di tetapkan oleh 

pesantren.
63

 

2. Faktor penghambat 

Selain faktor pendukung ada juga faktor penghambat dalam 

pelaksanaan kegiatan di pondok pesantren  Al-Munir, baik hambatan dari 

dalam (intern) maupun dari luar (ekstern) yakni: 

a. Masih rendahnya kesadaran santri dalam mematuhi tata tertib yang 

telah ditetapkan oleh pesantren khususnya santri yang baru masuk.
64

 

b. Kuatnya pengaruh negative di luar pesantren yang berakibat santri 

sering melanggar peraturan yang telah ditetapkan pesantren. 

c. Sarana dan prasarana belum semuanya jadi dengan sempurna, 

sehingga sedikit menghambat   proses pendidikan pesantren.
65

 

                                                             
63

 Ustadz Ahmad hudhori,  pengajar di pondok pesantren Al-Munir, wawancara 

tanggal  19 februari 2018 
64

 Khoirudin, pengurus pondok  pesantren Al-Munir, wawancara tangal 19 februari 

2018 
65

 Ustadz masykur, ketua  pondok  pesantren Al-Munir, wawancara tangal 19 

februari 2018 



 

BAB IV 

PENERAPAN MODEL KOMUNIKASI PENGASUH PONDOK PESANTREN 

DALAM MEMBENTUK AKHLAK  SANTRI DITINJAU  

DARI PERSPEKTIF DAKWAH 
   

A. Penerapan Model Komunikasi Dalam Membentuk Akhlak Santri 

Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan dan pengajian dan pengajaran 

agama Islam tertua di Indonesia. Lembaga ini mempunyai tujuan untuk mencetak 

kader-kader atau insan-insan muslim yang mempunyai kepribadian, khususnya 

dibidang spitritual atau ajaran agama Islam yakni menjadikan santri sebagai insan 

yang mempunyai kepribadian mandiri, disiplin, jujur, bertanggung jawab, berfikir 

logis, kritis dan inovatif serta kerja keras sehingga dapat mengimplementasikan di 

dalam kehidupan sehari-hari sehingga tercipta kehidupan yang damai. Cita-cita 

demikian itulah yang menjadi tujuan institusional di sebuah pondok pesantren. 

Oleh karena itu penyelenggaraan pendidikan pondok pesantren selalu didasarkan 

pada pendidikan dan pengajran agama disamping pengetahuan yang lain.  

 Berdasarkan hasil penemuan peneliti dilapangan melalui observasi, 

wawancara dan dokumentasi. Pesantren berupaya dalam membentuk akhlak santri 

dengan melakukan berbagai kegiatan dengan menggunakan model komunikasi 

yang efektif khususnya di bidang agama. Model komunikasi digunakan pada 

setiap pengajaran antara lain: pengajaran agama baik dilakukan formal maupun 

nonformal, kegiatan ekstrakulikuler yang meliputi beberapa bidang seperti: 



103 
 

kesenian, olahraga dan keterampilan serta pendidikan akhlak (kepribadian santri) 

yang dicerminkan oleh Kyai atau atau keteladanan para Ustadz. 

Komunikasi dakwah adalah suatu retorika yang dilakukan oleh komunikator 

untuk meyebarkan pesan-pesan yang bermuatan atau bernilai agama Islam, baik 

dalam bentuk verbal maupaun nonverbal, kepada jama‟ah dan sangat 

memperhatikan tatanan komunikasi dan menghargai perbedaan kultur. 

Komunikas dakwah dalam kegiatan keagamaan untuk membentuk santri yang 

berakhlak dan berkepribadian merupakan komuniksai yang dilakukan oleh 

pengasuh pondok pesantren berupa pesan yang disampaikan kepada para santri, 

dalam proses pembinaan keagamaan islam unutk mengubah prilaku kearah yang 

lebih baik, juga memberikan pemahaman mengenai ajaran Islam.  

  Tujuan model komunikasi, yaitu terjadinya perubahan tingkah laku, sikap 

atau perbuatan yang sesuai dengan Al-Qur‟an dan As-Sunah. Juga mengajak umat 

manusia untuk memeluk agama Islam, membina mental agama bagi kaum mualaf, 

mendidik dan mengajar anak-anak supaya tidak menyimpang dari fitrahnya. 

Begitu juga dengan fungsi pondok pesantren Al-Munir dalam kegiatan dalam 

kegiatan membina dan membentuk keagamaan islam, dalam model komunikasi 

menciptakan generasi yaitu: 

a. Manusia yang beriman kepada Allah 

b. Menciptakan generasi yang intelektual 

c. Menciptakan generasi yang memiliki jiwa disiplin, mandiri, bertanggung jawab, 

dan jujur 



 

d. Serta mamapu ikut serta dalam pelaksanaan program pemerintah dalam 

menciptakan kesejahteraan bangsa. 

Adapun penerapan kegiatan model komunikasi dalam membina ajaran Islam 

terhadap santri, yang dilakukan oleh pengasuh pondok pesantren dalam kegiatan 

keagamaan islam untuk membentuk akhlak santri yaitu: 

h. Kegiatan rutin santri di pondok pesantren Al-Munir 

Setiap harinya para santri mengikuti kajian kitab-kitab kuning sesuai 

dengan jadwal. Hal ini sebagai sarana santri untuk menambah wawasan dan 

keilmuan. Kitab-kitab yang dikaji seseuai dengan intruksi kyai, terkadang 

disesuaikan juga dengan hari libur sekolah. Misalnya saja saat  puasa, kajian 

kitab disesuaikan dengan waktu, kira-kirta dalam satu bulan sudah selesai, 

artinya kitab yang dikaji lebih tipis, adapun kitab yang dikaji di pondok 

pesantren Al-Munir yaitu: 

5. Bulughul Mahrom 

6. Al Kailani 

7. Ta‟ limul Muata‟alim 

8. Riyadus Sholihin dan sebagainya 

i. Shalat Tahajut dan Duha 

Pagi-pagi sebelum subuh, biasanya para santri sudah dibangunkan oleh 

pengurus dan ustadz, untuk melaksanakan shalat sunnah tahajjut dan shalat 

sunnah fajar, setelah itu mengikuti shalat berjamaah. Hal ini ditanamkan oleh 

KH Burhanuddin Hidaytulloh agar selalu tertanam dalam diri santri, sehingga 
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menjadi suatu kebiasaan yang istiqomah. Hal ini menjadi salah satu yang 

tertanam dalam diri santri, karena terbiasa di pondok pesantren melaksanakan 

hal ini, sehingga saat dirumah sudah berjalan dengan sendirinya tanpa paksaan. 

j. Kegiatan Khitobah 

Kegiatan khitobah dilaksanakan setiap hari senin malam selasa, kegiatan 

ini sebagai sarana santri untuk memupuk mental dalam berbicara di depan 

umum, sekaligus sebagai sarana santri untuk memberi masukan kepada santri 

lain. Santri belajar bagaimana menjadi karakter/ seseorang yang sedang 

berbicara di depan umum. Misalnya saja ada yang menjadi pembawa acara, 

pengisi acara, sambutan dan lain-lain.    

k. Tadarus  

Kegiatan tadarus di pondok pesantren dilaksanakan setiap ba‟da magrib, 

isa‟ dan subuh sebelum memulai kajian kitab kuning dengan kyai. Tadarus 

memupuk santri untuk mengingat ayat-ayat suci Allah, agar hati menjadi 

tenang.  

l. Hadrohan 

Hadrohan dilaksanakan setiap hari jum‟at malam ba‟da shalat isa. Semua 

santri mengikuti kegiatan ini, didampingi oleh ustaz dan diikuti juga  oleh 

warga masyarakat sekitar. Dalam kenyataannya, pondok pesantren terkadang 

juga dipanggil untuk mengisi di acara hajatan-hajatan warga sekitar,  misalnya 

saja pada acara mantenan, sunatan, pengajian dan lain-lain.  

 



 

m. Tahlilan  

Tahlilan juga merupakan hal lain yang menjadi kegiatan para santri, 

biasanya dilaksanakan setiap malam jum‟at ba‟da magrib. Santri juga dilatih 

untuk bisa memimpin tahlil. 

n. Spiritual atau pengajian Tasawuf 

Spiritual atau pengajian Tasawuf merupakan salah satu kegiatan rutin di 

pondok pesantren Al-Munir, biasanya dilaksanakan setiap malam sabtu. 

Kegiatan tersebut dilakukan oleh semua santri dan masyarakat sekitar pondok 

pesantren, adapun kegiatan tersebut dipimpin oleh pengasuh pondok pesantren 

Al-Munir KH Burhanuddin Hidayatulloh. 

Pendidikan yang ada di pesantren seperti nasihat dari kyai, kajian kitab 

kuning, dan nasehat-nasehat yang diberikan, menjadi suatu pembelajaran bagi 

santri. Pembiasaan yang baik dipesantren, kegiatan-kegiatan yang ada di 

pesantren pada ahirnya akan menjadi suatu akhlaq yang tertanam dalam diri 

santri. Pendidikan di pesantren memiliki ciri khas tersendiri yang berbeda 

dengan pendidikan lain ataupun pendidikan formal disekolah.   

Dengan pembelajaran yang ada, pembiasan-pembiasaan dan nasehat yang 

diberikan kyai atau pengasuh kepada para santri tentunya akan menjadi sesuatu 

yang dapat merubah diri santri menjadi lebih baik, artinya pemahaman 

tanggung jawab sebagai seorang hamba yang diwajibkan menjalankan 

perintahNya dan menjauhi segala larangannya. Pendidikan pesantren yang khas 
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secara berkesinambungan pada akhirnya akan membentuk akhlaq santri yang 

baik, atau yang biasa disebut dengan akhlaqul karimah.    

 

B. Model Komunikasi Pengasuh Dalam Membentuk Akhlak Santri 

Model komunikasi yaitu tipe atau benrtuk gambaran, dalam menyampaikan 

pesan proses komunikasi yang bertujuan beramar ma‟ruf nahi munkar dalam 

pempengaruhi individu atau kelompok, tanpa paksaan agar dapat 

mempraktekannya pada kehidupan sehari-hari. 

Macam-macam model komunikasi secara keseluruhan adanya komponen atau 

elemen dalam proses komunikasi yang cendeerung sama yaitu: orang yang 

mengirim pesan (komunikator), pesan yang disampaikan oleh komunikator, 

saluran atau jalan yang dilalui pesan dari pengirim pesan (komunikator) kepada 

penerima pesan (komunikan) dan adanya balikan sebagai efek yang diperoleh 

penerima pesan. Sehingga komponen dasar komunikasi ada lima yaitu: pengirim 

pesan, pesan, penerima pesan, saluran, dan balikan.  

Akan tetapi dalam penyampaian kebaikan terkadang sebagai penerima pesant 

tidak dapat menerima pesan yang disampaikan secara baik, ataupun adanya 

kesalah fahaman dalam berkomunikasi sehingga apa yang diharapakan dalam 

sebuah komunikasi tidak berjalan sesuai yang diharapkan. Untuk itu pentingnya 

seorang Pengasuh pondok pesantren atau komunikator memperhatikan model 

komunikasi yang dipakai untuk aktivitas dakwah. Sehingga Pengasuh dalam 

menyampaikan pesan kepada santri dalam memahami ilmu agama dan 



 

menghafalnya. Untuk itu apabila seorang santri yang menjadi objek dalam 

kegiatan dakwah menangkap pesan dakwah tidak utuh, akan berdampak kepada 

pemahaman santri dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Atau terjadinya salah 

penafsiran dalam menerima pesan berupa ajaran Islam. Karena fungsi daro model 

komunikasi yaitu bertujuan untuk mengetahui, Menggambarkan proses, unsur, dari 

komunikasi secara sistematis dan terinci sehingga dapat memperkirakan hasil, dan 

dapat memperbaiki kemacetan dalam berkomunikasi. Dari kegiatan komunikasi 

yang telah dilakukan oleh Pengasuh pondok pesantren Al-Munir peneliti temui 

yaitu model komunikasi:    

1. Model Berlo 

Model ini dikenal dengan  model SMCR kepanjangan dari source ( 

sumber ), message ( pesan ), chanel ( saluran ), dan receiver ( penerima ). Yang 

dimana sumber adalah pihak yang menciptakan pesan, baik seorang ataupun 

suatu kelompok dan juga terjemahan gagasan kedalam kode simbolik seperti 

bahasa atau isyarat. Menurut model belro, sumber dan penerima pesan 

dipengaruhi oleh faktor-faktor, keterampilan komunikasi, sikap, pengetahuan, 

sistem sosial, dan budaya. Pesan berkembang berdasarkan elemen struktur isi, 

perlakuan dan kode. Salurannya berhubungan dengan panca indra, Model ini 

juga tidak menjelaskan umpan balik. 

Adapun model komunikasi yang dipakai oleh Pengasuh pondok pesantren 

yaitu model komunikasi berlo dipakai ketika memberi pelajaran kultum dan 

berpidaro. Karena pengasuh dalam menyampaikan materi keagamaan memiliki 
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ketrampilan dalam menyampaikan materi dengan bahasa yang mudah 

dimengerti sehingga para santri tidak perlu menafsirkannya lagi. 

Di lakukannya kegiatan ini berujuan agar santri memiliki kepribadian 

yaitu: 

a. Berani berbicara didepan umum. 

b. Disiplin dalam menyampaikan ilmu. 

c. Kreatif dan inovatif dalam mengemas materi yang disampaikan agar 

mad‟u tidak bosan 

d. Demokrasi artinya mampu menghargai pendapat orang lain.  

2.  Model Tubbs 

Model ini dikembangkan oleh Steward L Tubbs model ini 

menggambarkan komunikasi paling mendasar yaitu komunikasi dua orang ( 

diadik ). Model ini sesuai dengan konsep komunikasi sebagai transaksi, yang 

mengansumsi kedua peserta komunikasi sebagai pengirim dan sekaligus juga 

penerima pesan. Bersifat timbal balik atau saling mempengaruhi, juga 

berlangsung secara spontan dan serentak Pesan dalam model ini dapat berupa 

pesan verbal dan non verbal bisa disengaja maupun tidak disengaja. 

Salurannya adalah alat indra terutama pendengaran, penglihatan dan perabaan. 

Gangguan dalam model ini yaitu gangguan tehnik dan gangguan sematik yang 

dapat menggangu proses komunikasi yang sedang berlangsung.  

Model komunikasi dakwah yang ada di pondok pesantren Al-Munir 

telah memenuhi komponen dasar model komunikasi tubbs, yaitu adanya: 



 

a. Sumber, yaitu Pengasuh. 

b. Materi yang diberikan oleh pengasuh. 

c. Penerima pesan yaitu santri sebagai objek dakwah. 

d. Alikan yaitu respek yang diberikan kepada santri terhadap pesan yang 

diberikan oleh sumber, juga respon timbal balik antara santri dan Pengasuh. 

e. Adnya saluran berupa alat indra, gerak mata, tangan dan tubuh Pengasuh 

dalam menyampaikan pesan agama kepada santri. 

Kegiatan komunikasi dakwah yang dilakukan oleh Pengasuh dalam 

memberikan materi agama Pengasuh juga melakukan kegiatan komunikasi 

dakwah dengan mengajak para santri dengan melaksanakan sholat tahajjud 

melalui para Ustadz, dengan cara berkeliling ke setiap asrama atau kamar 

santri untuk membangunkan santri. Adpun kegiatan ini melatih agar para 

santri memiliki kepribadian taqwa kepada Allah SWT.  

3. Model Humanistik 

Humanistik berpandangan bahwa manusia memiliki kekayaan jiwa 

yang sarat dengan potensi-potensi yang harus dikembangkan. Oleh karena itu 

psikologi harus lebih manusia mempelajari masalah-masalah kemanusiaan. 

Yang mancakup unsur kesadaran dan ketidak sadaran. Humanistik juga 

berkaitan dengan komunikasi yang lebih manusiawi antara manusia lebih 

menghormati manusia sebagai manusia. Psikologi humanistik menekankan 

bahwa manusia memiliki kemampuan untuk mengontrol hidupnya dan tidak 

di manipulasi oleh lingkungan. Manusia memiliki potensi yang sangat besar 
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untuk memahami diri  secara sadar dan juga dapat membantu orang lain untuk 

mrncapai pemahaman diri melalui keramahan, perhatian dan sportivitas. 

Adapun model humanistik dala kegiatan komunikasi dakwah , 

berdasarkan komponen humanistik yang dilakukan oleh Pengasuh kepada 

santri dalam kegiatan khitobah memiliki rasa keterbukaan antara santri dan 

pengasuh serta para Ustadz yang dimana Pengasuh dapat menanyakan 

keadaan santri apabila saat melaksanakan ceramah atau berpidato saat 

khitobah saat ada masalah yang dihadapai, Pengasuh dapat memberikan 

masukan dan motivasi dan selanjutnya setelah acara khitobah selesai santri 

diajari oleh para Ustadz. 

Fase selanjutnya berdasarkan model humanistik yaitu dalam 

komunikasi dakwah dikegiatan khitobah berlaku sportif, keterbukaan dan 

empati di dalam komunikasi dakwah tidak akan berjalan efektif apabila tidak 

berlangsung secara sportif. Pengesuh mamapu menciptakan suasana yang 

deskriptif artinya, Pengasuh hanya sekedar bertanya tentang apa yang sudah 

dipelajari dari para Ustadz. pada suasana seperti ini, biasanya orang tidak 

merasa terhina atau merasa di tantang. Tetapi merasa dihargai dan Pengasuh 

tidak segan-segan memberi pujian kepada santri apabila benar dan tidak 

segan-segan menegur santri apabila salah. Sehingga santri merasa nyaman 

akan dan bisa merasa bangga ketika bisa menjawap pertanyaan dari Pengasuh. 

Komponen model humanistik dalam komunikasi dakwah yang 

selanjutnya, kegiatan khitobah yang di damping oleh para Ustadz dan 



 

Ustadzah dan santri memiliki kesamaan maksudnya Ustadz memiliki 

tanggung jawab dan kewajiban yang sama sebagai santri untuk terus belaja 

dan belajar yang didasari naungan Pengasuh, kesamaan tujuan akan 

memciptakan komunikasi yang lancar anatar sehingga akan mampu 

memncapai tujuan yang di harapkan. 

Berdasarkan komponen model humanistik kagiatan komunikasi 

dakwah yang di lakukan di pondok pesantren Al-Munir berupah khitobah 

sudah memenuhi struktur yang ditentukan, sehingga kegiatan khitobah ini 

akan mamapu menciptakan larakter (pribadi) yang jujur, mampu menghargai 

orang lain, dispilin, tanggung jawab dan demokrasi. 

4. Model Pragmatik 

Pragmatik merupakan studi tentang bagaimana lambang-lambang itu 

berhubungan dengan orang (yakni para pemakai lamabang hubungan lambang 

dengan pemakai). Pragmatik menelaah keseluruhan prilaku insan, terutama 

dalam hubungan dengan tanda-tanda dan lambang-lambang. Pragmatik 

memusatkan perhatian pada cara insan berprilaku dalam keseluruhan situasi 

pemberian dan penerima tanda. 

Komunikasi dalam perspektif pragmatis dimulai dengan prilaku orang-

oarang yang terlibat dalam konunikasi. Karena itu satuan komunikasi yang 

paling fundamental adalah tidak prilaku atau tindak yang dijelaskan secara  

verbal atau nonverbal oleh seseorang peserta dalam partisipasi peristiwa 

komunikatif. 
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Model komunikasi pragmatik yakni prilaku tindakan individu manusia 

dalam kegiatan komunikasi, yaitu bagaimana memahami cara menafsirkan 

kalimat. Komunikator dalam menyampaikan pesan kepada komunikan dengan 

memperhtaikan bahasa yang diucapkan kepada komunikan dengan cara halus 

seperti mengemukakan suatu kalimat perintah dengan bahasa pertanyaan, atau 

disebut bahasa kiasan. 

Model pragmatik yang digunakan dalam komunikasi dakwah 

Pengasuh dalam membina kegiatan keagamaan Islam kepada santri yaitu, 

dalam penyampaian materi keagamaan saat kajian kitap kuning, Pengasuh 

menguji dengan sebuah pertanyaan yang dimana Pengasuh menginginkan 

jawaban dari suatu santri untuk mengungkapkan suatu pertanyaan yang 

dilontarkan oleh Pengasuh. Seperti Pengasuh membacakan potongan kitap dan 

lalau menyuruh santri untuk melanjutkannya, sehingga adanya interaksi 

timbal balik dalam proses komunikasi. 

Model komunikasi kegiatan keagamaan yang dilakukan pondok 

pesantren Al-Munir  efektif, yaitu adanya perubahan sikap para santri ketika 

sering dilakukannya pertanyaan-pertanyaan oleh Pengasuh secara mendadak 

sehingga santri belajar lebih giat tanpa adanya paksaan, santri lebih termotifasi 

untuk belajar lebih giat.     

 

C. Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Membentuk Akhlak Santri 



 

Berdasarkan penelitian, ada beberapa yang peneliti temukan diantaranya 

ialah faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pembinaan 

akhlak santri yaitu: 

3. Faktor pendukung 

d. Adanya sarana dan prasarana yang cukup memadai, sehingga membuat 

lancarnya kegiatan atau aktivitas pondok tersebut. 

e. Adanya kyai yang memliki integeritas yang tinggi dan fiqih dalam ilmu-

ilmu agama dan memiliki kharisma yang tinggi. 

f. Adanya koordinasi dan kerja sama yang baik antara pihak pengurus dan 

snatri sehingga dapat salin membantu dan melengkapi demi kelancaran 

pada setiap program yang telah di tetapkan oleh pesantren.
66

 

Berdasarkan faktor diatas, dapat dianalisis bahwa adanya faktor-

faktor pendukung akan melancar keefektifan dala kegiatan yang dijalankan 

di pondok pesantren. Misalnya adanya Kyai atau Pengasuh dan Ustadz 

yang memiliki integritas dan kafabilitas yang tinggi serta faqih dalam ilmi-

ilmu agama dan memiliki keteladanan ynag baik. Sehingga dapat 

diharapkan dapat membentuk akhlak santri, tidak hanya memiliki 

kemampuan di bidang formal dan nonformal semata tetapi di harapkan juga 

dapat terwujud di dalam kehidupan sehari-hari santri, bermasyarakat dan 
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 Ustadz Ahmad hudhori,  pengajar di pondok pesantren Al-Munir, wawancara 

tanggal  19 februari 2018 
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umumnya dapat membantu memnjalankan program yang telah di jalankan 

oleh pemerintah.  

4. Faktor penghambat 

Selain faktor pendukung ada juga faktor penghambat dalam 

pelaksanaan kegiatan di pondok pesantren  Al-Munir, baik hambatan dari 

dalam (intern) maupun dari luar (ekstern) yakni: 

d. Masih rendahnya kesadaran santri dalam mematuhi tata tertib yang telah 

ditetapkan oleh pesantren khususnya santri yang baru masuk.
67

 

e. Kuatnya pengaruh negative di luar pesantren yang berakibat santri 

sering melanggar peraturan yang telah ditetapkan pesantren. 

f. Sarana dan prasarana belum semuanya jadi dengan sempurna, sehingga 

sedikit menghambat   proses pendidikan pesantren.
68

 

Faktor penghambat tersebut dapat menyebabkan terganggunya 

efektifitas kegiatan pesantren, oleh karena itu perlu dibenahi dengan 

maksimal secepat mungkin dan sebaik mungkin sehingga dapt 

memperlancar kegiatan belajar mengajar, meninjau kembali tata tertib yang 

harus di pertegas , mengadakan koordinasi dengan seluruh Ustadz dan 

pengurus melalui musyawarah.  
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 Khoirudin, pengurus pondok  pesantren Al-Munir, wawancara tangal 19 februari 

2018 
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 Ustadz masykur, ketua  pondok  pesantren Al-Munir, wawancara tangal 19 

februari 2018 

 



 

BAB V 

KESIMPULAN, SARAN DAN PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telas penulis 

paparkan maka penelitian dapt di simpulkan sebagai berikut: 

1. Kegiatan komuniksai dakwah yang dilakukan pondok pesantren Al-Munir 

dengan model komunikasi tertentu pada setiap kegiatan mampu 

membentuk santri yang berakhlak: Disiplin, Jujur, Mandiri, dan 

Bertanggung jawab. 

2. Model komunikasi dakwah yang digunakan adalah: 

Model komunikasi dakwah dalam membentuk Akhlak santri di 

pesantren Al-Munir disetiap segiatan baik formal maupun nonformal 

adalah: 

a.  Model Berlo, dalam kegiatan khitobah saat kultum dan berpidato yang 

membentuk sifat berani, disiplin, jujur, kreatif, komunikatif dan 

demokrasi. 

b. Model Tubbs, dalam sholat tahajjud, dhuha, dan kajian kitap kuning. 

Membentuk akhlak santri: taqwa, disiplin bertanggung jawab, dan rasa 

ingin tau. 
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c. Model Humanistik , dalam kegiatan khitobah, membentuk akhlak 

santri yang: Disiplin, Bertanggung jawab, Demokrasi, dan menghargai 

orang lain. 

d. Model Pragmatik, dalam kegiatan kajian kitap kuning dan khitobah, 

yang membentuk akhlak santri: Disiplin, Demokrasi, Berani, Inovatif, 

Berani dan Komunikatif. 

3. Faktor penunjang dan penghambat  

Faktor penunjang peranan model komunikasi yang tepat adalah 

sistem pendidikan yang agamis, santri ada di pondok pesantren (asrama) 

selama 24 jam, setiap kegiatan yang ada di pondok pesantren Al-Munir 

selalu diawasi oleh Pengasuh atau Ustadz secara langsung serta dilakukan 

berkesinambungan. 

Adapun faktor penghambat dalam penerapan model komunikasi 

dakwah, masih rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pondok 

pesantren, latar belakang santri yang berbeda-beda, dan kurangnya 

keterlibatan orang tua santri dan masyarakat terhadap kegiatan dakwah.    

 

B. Saran 

Dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia yang berpotensi 

khususnya di dalam bidang membentuk akhlak santri di pondok pesantren Al-

Munir di kecamatan Sukoharjo, maka penuslis ingin menyampaikan beberapa 

saran:  



 

1. Agar terbentuk santri yang berakhlak mulia dan mampu bersaing dalam 

masyarakat, maka sistem pendidikan dan kegiatan harus dipertahankan dan 

lebih di tingkatkan. 

2.  Senantiasa membimbing dan mengarahkan santri agar tidak mudah 

melanggar tata-tertib, misalnya misalnya pemberian sanksi yan lebih tegas 

dan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh santri dan santriwan. 

3. Hendaknya masyarakat percaya kepada pondok pesantren Al-Munir dalam 

mendidik putra-putrinya dan lebih membantu dalam dakwah pondok 

pesantren. 

 

C. Penutup  

Alhamdullah penulisan sekripsi ini dapat diselesaikan. Penulis 

menyadari keterbatasan dan kekurangan yang ada dalam penulisan sekripsi 

ini. Untuk itu saran dan kritiknya yang membangun dari pembaca sangat 

penulis harapkan untuk penuslis lebih lanjut. 

Akhirnya tulisan sederhana dan terbatas ini semoga memberikan 

manfaat, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca, pecinta dan 

pemerhati pesantre.  
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