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ABSTRAK 
Rizkon Mardhotilah, 2022. Komunikasi Antarpribadi Para Ustadz dan Santri 

Putra Dalam Penanaman Akhlak Di Pondok Pesantren Darul IlmiSkripsi 

Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu 

Komunikasi. Pembimbing : (I) Fahriansyah, M. Ag dan (II) Syaiful Hadi, 

S. IP. MA 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi bahwa komunikasi sangat penting apalagi 

dalam suatu pembinaan. Salah satu komunikasi yang sangat diperlukan dalam 

sebuah pembinaan yaitu komunikasi antarpribadi. Komunikasi antarpribadi 

digunakan sebagai pendeketan secara persuasif terhadap komunikan. Oleh karena 

itu komunikasi antarpribadi digunakan dalam pembinaan santri putra dalam 

penanaman nilai-nilai akhlak di Pondok Pesantren Darul Ilmi. 

Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana 

Implementasi komunikasi antarpribadi para ustadz dan santri dalam menanamkan 

nilai-nilai akhlak di Pondok Pesantren Darul Ilmi dan Apa yang menjadi Faktor 

pendukung dan penghambat komunikasi antarpribadi para ustadz dan santri putra 

dalam menanamkan nilai-nilai akhlak di Pondok Pesantren Darul Ilmi. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), penulis 

melakukan observasi untuk menggali data yang terkait dengan Implementasi 

Komunikasi antarpribadi para ustadz dalam penanaman nilai-nilai akhlak. Penulis 

juga melakukan wawancara dengan beberapa Ustadz atau pembina, Santri putra 

yang ada di Pondok Pesantren Darul Ilmi. 

Hasil penelitian ini adalah Implementasi komunikasi antarpribadi para 

ustadz dan santri putra dalam menanamkan nilai-nilai akhlak di Pondok Pesantren 

Darul Ilmi yaitu berupa memberikan pelajaran yang berkaitan tentang akhlak, 

membuat peraturan untuk membina akhlak santri, membimbing santri ketika 

bermasalah. Hal itu dilakukan dengan komunikasi antarpribadi yang dilakukan 

para ustadz dengan cara yaitu adanya kedekatan antara Ustadz dan santri, adanya 

keterbukaan antara ustadz dan santri dalam penanaman nilai-nilai akhlak, simpati 

yang di miliki seorang ustadz kepada santri, empati yang dimiliki seorang ustadz 

kepada santri, adanya kesetaraan antara semua santri dalam pandangan ustadz atau 

pembina, rasa positif yang dimiliki ustadz kepada santri dalam penanaman nilai-

nilai akhlak. Faktor pendukung dalam implementasi komunikasi antarpribadi para 

ustadz dan santri dalam menanamkan nilai-nilai akhlak di Pondok Pesantren Darul 

Ilmi yaitu komunikasi yang baik, adanya pengawasan dari pembina, Fasilitas yang 

lengkap, pembatasan penggunaan alat-alat elektronik, pembatasan waktu 

kunjungan, keterlibatan orang tua dalam pembinaan, adanya ruangan khusus 

untuk membina santri. Adapun faktor penghambatnya yaitu santri yang tidak 

perduli dengan peraturan yang dibuat oleh pondok dan santri yang tidak betah 

selama berada di pondok.  

 

 

 


