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Pesantren sekarang ini tampaknya perlu dibaca sebagai warisan sekaligus 
kekayaan kebudayaan-intelektual Nusantara yang mampu memberikan kontribusi 
terhadap lahirnya khazanah intelektual-intelektual muslim. Di samping sebagai 
lembaga pendidikan, pesantren sebenarnya juga menjadi lembaga pengkaderan. 
Sehingga wajar apabila pembentukan pola pikir santri sangat tergantung pada 
pola-pola komunikasi yang diaplikasikan oleh lembaga pesantren. 

Upaya pola komunikasi pesantren untuk menuju pada percetakan 
masyarakat santri yang potensial diperlukan strategi yang matang sehingga 
outputnya dapat diandalkan. Pengelolaan pesantren tidak lagi bersifat tradisional 
tapi sudah dikelola secara modern dan profesional. Berhasil tidaknya strategi 
pengelolaan pesantren tentu tergantung pada pola komunikasi yang dibangun. 
Untuk menganalisa pola komunikasi yang diterapkan, Djamaluddin Abidin 
mengemukakan bahwa parameter dari prinsip komunikasi antara lain attention, 
interest, desire, decission dan action.  

Salah satu contoh pesantren yang dikelola secara modern adalah Pondok 
Pesantren Al-Zaytun yang berlokasi di Desa Mekarjaya Kecamatan Haurgeulis 
Indramayu. Keberhasilan pengelolaan Pondok Pesantren ini tentu dipengaruhi 
oleh pola komunikasi yang dibangun. Skripsi ini akan mengkaji dengan seksama 
pola-pola komunikasi yang dilakukan di Pondok Pesantren Al-Zaytun baik ke luar 
maupun ke dalam yang dilakukan pengasuh, murabbi dan mudarris terhadap 
masyarakat serta santri.  

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, sehingga untuk memperoleh 
data yang valid dan relevan dengan objek penelitian dilakukan melalui metode 
interview, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan pendekatan 
kualitatif dengan menggunakan metode trianggulasi --yaitu suatu teknik 
pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data 
itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data-- baik 
trianggulasi sumber maupun trianggulasi teori. 

 
Kata kunci: Pola komunikasi, komunikasi dakwah, Pondok Pesantren Al-

Zaytun Indramayu.  
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