ABSTRAK

Muhamad Aliman: Dinamika Komunikasi Dakwah Pondok
Pesantren. (Studi Fenomenologi Antar Warga Pesantren Sindangsari Al-Jawami
Cileunyi -Bandung)
Pondok pesantren merupakan lembaga Islam yang telah ada sejak masa awal
Bangsa Indonesia. Pesantren melahirkan ribuan dan jutaan generasi para aktivis
dakwah pembela Islam terhadap mayoritas kyai dengan santri yang menetap bersama
pengasuh yang berdiam diri, membangun peradaban dan perkembangan Islam.
Peradan dan perkembangan muncul dari sebuah lembaga yang berada di Jawa Barat
dengan ruang lingkup daerah Bandung Timur yakni pondok pesantren Sindangsari AlJawami. Pesantren Sindangsari Al-Jawami merupakan lembaga pondok pesantren
yang mengembangakan tatanan kehidupan Islam yang berlandaskan dengan
perjuangan para utusan Allah, melalui lembaga yang menghimpun generasi mulia.
Penelitian ini merupakan corak penelitian yang menggabungkan antara
penelitian kepustakaan (Library Resarch) dan penelitian lapangan (Field Research).
Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode fenomenologi,
yaitu metode penelitian ilmiah yang didasarkan pada pemahaman diri manusia yang
dialami dalam kesadaran, pikiran, dan dalam tindakan. Pemahaman diri manusia
kehidupan dakwah pondok pesantren dari hasil observasi yang spesifik. Penelitian ini
menggunakan metodologi kualitatif dengan metode fenomenologi dan interaksi sosial
yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian melakukan observasi dan
wawancara terhadap masyarakat, kyai dan santri dilingkungan pondok pesantren
Sindangsari Al-Jawami.
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kondisi dakwah pondok
pesantren, khususnya berkaitan dengan dengan dinamika komunikasi melalui lembaga
Islam yang dipahami antara lain: 1) Persepsi antar warga tentang dinamika pondok
pesantren. 2) Interakasi masyarakat dengan kyai di pondok pesantren. 3) Identitas
pondok pesantren Sindangsari Al-Jawami dalam dinamika komunikasi dakwah antar
warga pesantren.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Persepsi masyarakat memberikan
pemaham tentang dinamika dakwah pesantren dengan adanya perkembangan ekonomi
dan kecanggihan tekhnologi. (2) Interaksi antar warga dilakukan dengan cara interaksi
interpersonal mayarakat dan kyai yang saling menghormati kepada gurunya. (3)
identitas pesantren mencerminkan peradaban yang menyesuaikan dengan kepribadian
simbol-simbol jati diri warga pesantren, sehingga membentuk komunikasi
interpersonal dalam diri antar warga dengan kyai di pondok pesantren Sindangsari AlJawami. Penelitian ini diharapkan menjadi bagian dari upaya kontekstualisasi agama
Islam yang relevansinya, dianggap minim dalam dinamika dakwah pondok pesantren
saat ini.
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