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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA FIKIR  

 

A. Kerangka Teoritis  

1. Pesepsi  

Menurut Wilson persepsi adalah interprestasi yang tinggi terhadap lingkungan 

manusia dan mengolah proses informasi tersebut “human interpret their surroundings 

on a higher perceive their word through information processing”. Sedangkan menurut 

Maramis persepsi adalah daya mengenal barang, kualitas atau hubungan, dan 

perbedaan antara hal ini melalui proses mengamati, mengetahui, atau mengartikan 

setelah pancaindranya mendapatkan rangsangan.   

Persepsi dapat diartikan juga sebagai tanggapan atau pendapat yang  

disampaikan oleh masyarakat bisa berupa ucapan maupun berupa tindakan. Salah satu 

contoh respon masyarakat berupa ucapan seperti tangapan masyarakat  secara 

perilaku mengenai satu hal, jika satu atau lebih individu setuju dengan suatu hal yang 

dirangsang oleh pancaindranya maka individu tersebut akan melaksanakan tentang 

hal apa yang ia setujui. Sedangkan jika ia tidak setuju dengan hal tersebut maka 

kemungkinin besar individu tersebut tidak akan melakukan tindakan apapun yang 

telah dirangsang oleh pancaindranya.  

Melihat beberapa pendapat tentang persepsi tersebut dapat disimpulkan bahwa 

persepsi adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap orang dalam memahami 
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informasi tentang lingkungannya melalui pancaindra dan tiap-tiap individu dapat 

memberikan arti atau tanggapan yang berbeda-beda. 

2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Persepsi  

Wilson mengemukakan ada dua faktor yang mempengaruhi persepsi, yaitu 

faktor dari luar dan faktor dari dalam. Diantaranya sebagai berikut: 

a. Faktor Eksternal 

Concreteness yaitu wujud atau gagasan yang abstrak yang sulit 

dipersepsikan dibandingkan dengan yang obyektif. Novelty atau hal yang 

baru,   biasanya lebih menarik untuk dipersepsikan dibandingkan dengan hal 

yang lama. Velocity atau percepatan misalnya gerakan yang cepat untuk 

menstimulasi munculnya persepsi lebih efektif dibandingakdenga gerakan 

yang lambat.  

b. Faktor Internal 

Menurut Rahmat, factor faktor personal yag mempengaruhi persepsi 

interpersonal adalah: pertama, pengalaman seseorang yang telah mempunyai 

pengalaman tentang hak-hak tertentu akan mempengaruhi kecermatan 

seseorang dalam memperbaiki persepsi. Kedua; motivasi yang sering 

mempengaruhi interpersonal adalah kebutuhan untuk mempercayai’ dunia 

yang adil’ artinya kita mempercayai dunia ini telah diatur secara adil. Ketiga; 

keperibadian dalam pisikoanalisis dikenal sebagai proyeksi yaitu usaha untuk 

mengeksternalisasi pengalan subjektif secara tidak sadar, orang yang 

mengeluarkan perasaan berasal dari orang lain. 
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3. Masyarakat 

Masyarakat adalah sejumlah manusia yang merupakan satu kesatuaan 

golongan yang berhubungan tetap dan mempunyai kepentingan yang sama 

seperti:sekolah,keluarga 

Dalam ilmu sosiologi kita mengenal ada dua macam masyarakat yaitu  

panguyuban dan masyarakat petambayan,masyarakat panguyuban terdapat hubungan 

peribadi antara anggota-anggota yang menimbulkan suatu ikatan batian antara 

mereka. Kalau pada masyarakat patabayan terdapat hubungan pamrih antara anggota-

anggota nya. 

4. kualitas 

Kualitas adalah kadar atau mutu  yang membutuhkan tenaga terampil. 

5. materi dakwah  

(Maddah Ad-Dakwah )adalah pesan-pesan dakwah islam atau segala sesuatu 

yang harus disamapaikan subjek dakwah atau objek dakwah,yaitu keseluruhaan 

ajaran islam yang ada di kitabullah maupun sunah Rasul –Nya.Pesan-pesan dakwah 

yang disampaikan kepada objek dakwah adalah pesan ,dengan cara Ijtihad  masalah 

keimanan (Akidah)2.masalah keislaman (Syari’at)3.masalah budi perkerti(Akhlaqul 

karimah)4.masalah kemasyarakatan(ukhuwah,pendidikan,sosial,kebudayaan,politik 

dll)materi dakwah yang harus di smpaikan tercantum pada pengalan ayat “saling 

menasehati dalam kebenarandan saling menasehati kebenaran”.(QS.Al –

Ashar(103):5). 
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Aqidah adalah pokok kepercayaan dalam agama isalam. Aqidah islam disebut 

Tahuid dan merupakan inti dari kepercayaan, dalam islam aqidah merupakan I’tiqap 

bathiniah  yang mencakup masalah-masalah yang erat hubungannya dengan rukun 

iman. 

“Iman ialah engkau percaya kepada allah,malaikat-malaikatnya,kitab-

kitabnya,rasul-rasulnya,hari akhir dan percaya kepada ketentuaan allah yang baik 

maupun yang buruk”(HR.Muslim)Dalam bidang Aqidah bukan hanya pembahasaan 

yang wajib diimani saja,tetapi materi dakwah meliputi masalah yang dilarang juga. 

Keislaman/Syari’at adalah seluruh hukum dan perundangan-perundangan 

yang terdapat dalam agama islam,baik hubungan manusia dengan tuhan, maupun 

manusia dengan manusia. 

Dalam islam syari’at berhubungan erat dengan amal lahir (nyata), dalam 

rangka mentaati semua hukum allah,guna mengatur hubungan antara mnusia dengan 

Tuhannya dan mengatur antara manusia dengan manusia.”Islam adalah bawasannya 

engakau menyembah kepada allah,tidak menpersekutukan allah,mengerjakan 

sholat,membayar zakat,puasa ramadhon,dan memunaikan haji bagi yang 

mampu”(HR.Bukhari dan Muslim). 

Dakwah secara harfiyah artinya ajakan atau seruaan,yaitu ajakan kejalan 

tuhanAsal kata dakwah adalah da’a-yad ’u-da’wah yang artinya mengajak atau 

menyeru, secara istilah dakwah bermakna ajakan untuk 

memahami,mempercayai(mengimani),dan mengamalkan ajaran islam,juga mengajak 

kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran(amar ma’ruf nahi mungkar) 
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6. Da’I  

Secara harfiah kata dakwah berasal dari kata da’a, yad’u, da;watan yang 

atinya panggilan, seruan atau ajakan. Maksudnya adalah mengajak dan menyeru 

manusia agar mengakui Allah Swt sebagai Tuhan, lalu menjalani kehidupan sesuai 

ketentuan-ketentuan yang di atur-Nya  sebagaimana tertuang dalam al-Qur’an dan 

Sunnah. Dengan demikian target dakwah adalah mewujudkan sumber daya manusia 

yang bertakwa kepada Allah Swt dalam artianya seluas-luasnya. 

Dakwah memiliki kedudukan yang sangat penting, maka secara hukum adalah 

kewajiban yang harus disampaikan oleh setiap umat muslim. Dalam makna istilah 

da’I adalah pelaku kegiatan dakwah al-Qur’an. Yaitu orang yang menggemakan 

ajakan, seruan, pnggilan, undangan, tawaran, anjuran untuk hidup dengan al-Qur’an. 

Ia juga bermakna muadzin, karena ia mengajak kepada sesuatu yang mendekatkan 

kepada Allah. Bentuk jamak da’I adalah Du’at atau Da’uun  seperti kata Qadhi 

bentuk jamaknya adalah Qadhuun. Ada pendapat yang mengklasifikasi da’I ke dalam 

beberapa tingkatan. 

 Dilihat dari urutan penyampai wahyu, tentu  saja Allah sebagai pemilik 

wahyu, tentu saja allah sebagai pemilik wahyu itu sendiri menepati urutan 

pertama.Dengan kata lain,dalam konteks dakwah allah adalah da’I yang pertama, 

Da’I yang berikutnya yang kedua adalah maliakat,selanjunya da’I yang selanjutnya 

adalah nabi ,setelah dakwah allah sampai kepada nabi maka seterusnya nabilah yang 

di beri amanah untuk menjalankan proyek dakwah al-quran dibumi ,dan allah terus 

mengendalikannya melalui penurunan wahyu yang dilaksanakan secara bertahap dan 
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mengikuti kebutuhaan pragamatis,sesuai permasalahaan yang dihadapi nabi dalam 

peroses dakwah dari hari-kehari. 

B. Kajian Terdahulu 

Untuk membandingkan penelitian ini dengan penelitian lain dan sekaligus 

untuk melihat posisi penelitian ini, maka perlu dilihat penelitian-penelitian sejenis 

yang pernah dilakukan oleh penelitian lainnya. Adapun yang menjadi perbandingan 

kegiatan penelitian yang peneliti lakukun yaitu berdasarkan pada kajian terdahulu, 

diantaranya:  

penelitian yang dilakukan oleh Rodiansyah mahasiswa jurusan Manajemen 

Dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Islam Negeri SultanSyarif Kasim 

Riau. Dengan judul penelitian Perseapsi Masyarakat Terhadap Metode Dakwah 

Majelis Dakwah Islamiyah (MDI) Kota Pekanbaru Di RW 09 Kelurahan Delima 

Kecamatan Tampan. Dimana penelitian yang dilakukan oleh Rodiansyah lebih 

terfokus pada metode dakwah yang dilakukan oleh Majlis Dakwah Islamiyah (MDI). 

Sedangkan penelitian ini meneliti tentang Persepsi Masyarakat Terhadap Kualitas 

Materi Dakwah Para Da’I di Kepulauan Meranti Kecamatan Tebing Tinggi Timur 

dimana peneliti terfokus pada kualitas materi dakwah yang disampaikan oleh para 

da’i tersebut.   

C. Kerangka Fikir  

Kerangka fikir merupakan sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-

pemahaman lainnya untuk mengetahui Nilai-Nilai Masyarakat Terhadap Kualitas 

Materi Dakwah para Da’i di Kecamtan TebingTinggi Timur, Kecamatan Tebing 
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Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti, pemahaman yang paling mendasar dan 

menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses secara keseluruhan 

dari penelitian. Adapun yang menjadi kerangka fikir pada penelitian ini adalah:  
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