
 

 

ABSTRAK 

MUHAMAD ROZALI. Aktivitas Human Relations Di Yayasan Pesantren Daarut 

Tauhiid Bandung  . 

Human relations adalah hubungan antara manusia atau secara 

sederhananya adalah bagaimana cara memperlakukan manusia dengan baik dan 

wajar. Human relations sangat penting diterapkan dalam sebuah organisasi atau 

lembaga, karena akan berdampak kepada motivasi dan kinerja para pegawai. 

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui aktifitas human relations 

di Yayasan Daruttauhid dalam peningkatan motivasi kerja pegawai , Untuk 

mengetahui faktor-faktor apa saja yang berpengaruh pada proses human 

relationspada pegawai kantor Yayasan Daruttauhid, Untuk mengetahui Hasil-hasil 

apa saja yang di capai dalam aktivitas  human relations. 

Penelitian dilaksanakan dengan mempergunakan metode penelitian 

deskriptif kualitatif, dimana data yang digambarkan secara obyektif berdasarkan 

data atau fakta yang ditemukan. Penelitian kualitatif ini menggunakan metode 

pengumpulan data dan analisis yang non kuantitatif. Sasarannya adalah 

mengeksplorasi hubungan sosial, dan mendeskripsikan pengalaman.Penelitian 

kualitatif kompleks dan luas. Peneliti kualitatif bermaksud untuk memberi makna 

atas fenomena secara holistik dan harus memerankan dirinya secara aktif dalam 

keseluruhan proses studi. 

Berdasarkan hasil penelitian, dapaty disimpulkan Dengan posisi pesantren 

yang memilki banyak departemen dan jaraknya tidak terpusat, maka banyak 

kegiatan yang di lakukamn secara serantak dan bersama-sama seperti tausiah hari 

senin dan, kebersaman dan rihlah ke tempat wisata.dimana dalam kegiataan itu 

setiap santri karya bisa bertemu, saling bertegur sapa dan beribancang dalam 

berbagai kesempatan, sehingga secara emosional bisa terjalin kedekatan diantara 

satu dengan yang lainnya. Dan disaat ajang silaturahmi itu dilakukan secara tidak 

langsung bisa antara karyawan saling memotivasi dengan hangat sapaan yang 

penuh dengan doa. 
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