BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari uraian yang berdasarkan dengan kegiatan yang
dilaksanakan di Pondok Pesantren Daar El-Qolam, Gintung, Jayanti,
Tangerang. Telah diteliti bahwa Pondok Pesantren Daar El-Qolam
menggunakan beberapa pola komunikasi untuk mencapai akhir yang
maksimal, maka penulis meguraikannya sebagai berikut:
a) Pola Komunikasi santri dengan santri
i. Formal
Pola komunikasi yang digunaka adalah pola komunikasi antar
pribadi, pola komunikasi instruksional, dan pola komunikasi kelompok.
ii. Informal
Pola komunikasi santri dengan santri di komunikasi informal
termasuk kedalam komunikasi antar pribadi dan komunikasi kelompok.
iii.

Symbolic.

Pola komunikasi simbolis ini termasuk bagian dari komunikasi
antar pribadi yang menyangkut dua orang diantara satu pengurus dan
satu anggota yang bersangkutan.
b) Pola Komunikasi Ustadz dengan santri
i. Formal
Pola komunikasi yang digunakan pada komunikasi formal
antara Ustadz dengan santri adalah komunikasi kelompok kecil dan
komunikasi instruksional.
ii. Informal
Pola komunikasi yang digunakan di kegiatan komunikasi
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informal antara Ustadz dengan santri adalah pola komunikasi kelompok
dan komunikasi antar pribadi.
iii. Symbolic.
Kegiatan komunikasi Ustadz dengan santri di dalam kelas
berjalan dengan normal tanpa kegiatan komunikasi simbolis, karena
kewajiban santri untuk melakukan tata tertib di kelas sudah termasuk
kegiatan disiplin sehari-hari yang menyangkut akhlakul karimah,
walaupun ada beberapa santri yang melanggarnya.
c) Pola komunikasi Kyai dengan santri
i. Formal
Pola komunikasi yang digunakan oleh Kyai kepada santri pada
komunikasi formal adalah pola komunikasi dari atas ke bawah atau
topdown communications dan komunikasi antar pribadi.
ii. Informal
Pola komunikasi yang digunakan dalam kegiatan komunikasi
informal antara Kyai dengan santri yaitu dengan menggunakan pola
komunikasi instruksional dan komunikasi antar. Hal ini dapat
menambah keilmuan santri dalam segi wawasan dan pengetahuan ilmu
agama bagi diri mereka masing-masing.
iii. Symbolic
Pola komunikasi dalam kegiatan komunikasi simbolis antara
Kyai dengan santri tergambar dengan adanya komunikasi satu arah
yang dalam bahasa Inggrisnya adalah topdown communication, yang
mana santri tidak diperkenankan untuk berbicara dengan Kyai di waktu
Kyai sedang melakukan ceramah.
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B. Saran-saran
1.

Kepada seluruh aspek-aspek di lingkungan Pondok Pesantren
Daar El-Qolam, untuk di masa yang akan datang agar terjadinya
perkembangan dilingkungan Pesantren, agar meningkatkan
kualitas guru serta memperbaharui sarana prasarana sehingga
mampu meningkatkan kualitas santri menjadi pribadi yang lebih
baik lagi.

2.

Agar santri menjadi yang lebih kreatif dan lebih maju, maka
dikiranya

perlu

untuk

memberikan

mereka

pengalaman-

pengalaman yang berharga.
3.

Kepada lembaga yang terkait pemerintahan atau agama lain
sebagainya, agar membantu lembaga pendidikan yang berbasis
Islam lainnya yang sekiranya perlu dibantu. Sehingga terciptanya
perataan kualitas pendidikan Islam.

