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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak lahir sampai meninggal dunia manusia hidup sebagai

anggota masyarakat. Hidup dalam masyarakat berarti adanya interaksi

sosial dengan orang-orang yang ada di sekitarnya dan dengan demikian

akan mengalami pengaruh dan mempengaruhi orang lain. Interaksi sosial

sangat utama dalam tiap masyarakat. Manusia adalah makhluk sosial, ia

hidup dalam hubungannya dengan orang lain yang hidupnya bergantung

pada orang lain. Di masyarakat terjadi hubungan satu dengan yang lainnya

dalam bentuk pergaulan, masing-masing saling berinteraksi saling take

and give (memberi dan menerima) dan bahkan berhubungan dengan

lingkungan sekitarnya. Karena itu manusia tidak hidup layak di luar

masyarakat.

Berbagai macam definisi yang menjelaskan tentang masyarakat,

hal ini karena masing-masing mempunyai sudut pandang yang berbeda-

beda. Menurut prof. Dr. H. Ramayulis dan Dr. Samsul Nizar, MA

memberikan pengertian masyarakat dalam bukunya yang berjudul Filsafat

Pendidikan Islam menjelaskan bahwa masyarakat adalah kumpulan

individu atau kelompok yang diikat oleh kesatuan Negara, kebudayaan,

dan agama.1

1 Ramayulis dan Samsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam, Jakarta: Kalam Mulia,
2009, h. 65
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Senada dengan itu definisi masyarakat menurut Koentjaraningrat

adalah satu kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu

sistem adat-istiadat tertentu yang bersifat kontiniu, dan yang terikat oleh

suatu rasa identitas bersama.2 Prof. Harjoso dalam bukunya yang berjudul

Pengantar Antropologi menjelaskan bahwa masyarakat adalah setiap

kelompok manusia yang hidup dan bekerjasama hingga mereka itu dapat

mengorganisasikan dirinya dan berfikir tentang dirinya sebagai suatu

kesatuan sosial dengan batas tertentu.3

Masyarakat membutuhkan pendidikan karena pendidikan memiliki

peran yang sangat penting dalam kehidupan. Sektor pendidikan juga

merupakan bagian pembangunan yang cukup mendapatkan perhatian

pemerintah dan masyarakat Indonesia karena pendidikan menyangkut

kelangsungan hidup dan kemajuan suatu bangsa dari satu generasi ke

generasi berikutnya.

Menurut Abu Ahmadi pendidikan pada hakekatnya suatu kegiatan

yang secara sadar dan disengaja, serta penuh tanggung jawab yang

dilakukan oleh orang dewasa kepada anak sehingga timbul interaksi dari

keduanya agar anak tersebut mencapai kedewasaan yang dicita-citakan

dan berlangsung terus menerus.4,

Sekolah merupakan bagian dari masyarakat, untuk itu sekolah

harus membina hubungan baik dengan masyarakat begitu juga sebaliknya

2 Koentjaraningrat, Pengatar Ilmu Antropologi, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, h. 146.
3 Harsojo, PengatarAntropologi , Jakarta:Bina Cipta, 1984,h. 140.
4Abu Ahmadi, Ilamu Pendidikan, Jakarta: Rineka Cipta , 1991, h. 30.
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masyarakat terhadap pendidikan  harus membina hubungan baik,

keduanya saling berkaitan, dan saling membutuhkan dengan perannya

masing-masing. Ikut berpartisipasi dengan masyarakat merupakan dasar

untuk bekerja sama dalam usaha meningkatkan hubungan erat antara

sekolah dengan masyarakat. Masyarakat selaku pengguna jasa lembaga

pendidikan memiliki kewajiban untuk mengembangkan serta menjaga

keberlangsungan penyelenggaraan proses pendidikan, sebagaimana

diamanatkan oleh Undang–Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20

Tahun 2003 BAB IV yang didalamnya memuat bahwasannya pendidikan

merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan

keluarga. Peran serta masyarakat /partisipasi masyarakat dalam pendidikan

meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi,

pengusaha dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan

pengendalian mutu pelayanan pendidikan. Selain itu masyarakat dapat

berperan serta sebagai sumber, pelaksana dan pengguna hasil pendidikan.5

Dalam buku Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan Hasbullah

menjelaskan bahwa:

pendidikan merupakan usaha manusia untuk membina
kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai didalam masyarakat serta
kebudayaan dan didalam perkembangannya pendidikan yaitu
memberikan bimbingan dan pertolongan dengan sengaja oleh
orang dewasa agar dia menjadi dewasa dengan tujuan untuk
mencapai tingkat hidup yang lebih tinggidalam artian mental.6

5 Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU RI No. 20 Th.2003, Jakarata: Sinar
Grafika, 2013.h. 35.

6 Hasbullah , Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan, Jakarta: Rajawali Pers, 1973. h.1.
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Pendidikan agama Islam sangat penting dalam kehidupan manusia,

pendidikan berfungsi untuk mendewasakan dan memanusiakan manusia.

Proses pendidikan akan dapat menumbuhkan fisik secara baik dan

mengembangkan mental fikiran dan mental secara maksimal, tanpa

pendidikan manusia tidak dapat berkembang dengan baik. Zakiah Darajat

mengatakan bahwa pendidikan agama merupakan pendidikan yang amat

penting yang berkenaan dengan aspek sikap dan nilai-nilai akhlak dan

keagamaan, oleh karena itu pendidikan menjadi tanggung jawab keluarga,

masyarakat dan pemerintah.7

Pelaksanaan pendidikan tidak hanya disekolah umum saja namun

juga dapat dilaksanakan madrasah-madrasah baik negeri maupun swasta

seperti pendidikan di pondok pesantren. Pendidikan di pondok pesantren

ditekankan untuk pengajaran pendidikan agama dengan tujuan agar anak

memiliki pengetahuan agama dan mengamalkan serta memiliki akhlak

yang baik, dengan demikian pendidikan agama bagi anak-anak sangat

diperlukan dalam rangka menumbuhkan nilai-nilai akhlak, memberikan

pengajaran agama serta membentuk kepribadian muslim yang taat dan

patuh kepada ajaran agama Islam. Dengan demikian lembaga Pendidikan

pondok pesantren tersebut menjadi tumpuan harapan masyarakat untuk

mendidik anaknya dengan pendidikan agama Islam yang pada akhirnya

dapat membentuk nilai-nilai moral dan akhlak yang mulia. Faktor lain

adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pengaruh pendidikan

7 Zakiah Drajat, Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta: Bumi Aksara, 2012, h. 87.
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formal, sehingga pada gilirannya akan dapat mempercepat dan ketepatan

dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Melihat pentingnya pendidikan agama dalam kehidupan manusia,

maka tidak habis-habisnya bagi kita untuk mempelajari dan mendalami

ilmu agama. Apalagi bagi generasi muda, mereka sangat membutuhkan

pendidikan agama untuk membentengi diri mereka dari pergaulan bebas,

namun kurangnya peran serta orang tua dan masyarakat dalam mengawasi

sehingga menyebabkan pergaulan generasi muda saat ini benar-benar

sudah sangat mengkhawatirkan, padahal dengan adanya lembaga

pendidikan Islam tersebut dapat dijadikan sebagai wadah untuk membina

generasi muda agar memiliki akhlak dan budi pekerti yang baik serta

menjadikan mereka generasi yang memiliki kemampuan baik di bidang

ilmu pengetahuan dan teknologi dan ilmu dibidang keagamaan.

Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam kini

ditempatkan sebagai pendidikan sekolah dalam sistem pendidikan

nasional, sehingga keberadaan pondok pesantren sebagai bagian sub

sistem pendidikan nasional perlu dipertahankan dan dikembangkan, karena

sebagai lembaga pendidikan dengan ciri khas pendidikan Islam

didalamnya mempunyai karakteristik spesifik, yaitu antara lain:

1. Penekanan pada pencarian ilmu pengetahuan, penguasaan dan
pengembangan atas dasar ibadah kepada Allah SWT, sebagai
sebuah ibadah, maka dalam pencariannya penguasaan dan
pengembangan ilmu pengetahuan serta kecakapan dalam
pendidikan Islam sangat mementingkan pada nilai-nilai akhlak.

2. Pendidikan di pondok pesantren yang pada hakikatnya lahir dari
masyarakat, pondok pesantren lebih mudah mengintegrasikan
lingkungan eksternal ke dalam organisasi pendidikan, sehingga
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dapat menciptakan suasana kebersamaan dan kepemilikan yang
tinggi dari masyarakat.

3. Pengakuan akan potensi dasar manusia serta kemampuan
seseorang untuk berkembang dalam suatu kepribadian.
Pengamatan ilmu pengetahuan atas dasar tanggung jawab
manusia kepada Tuhan dan masyarakat merupakan karakteristik
pendidikan Islam berikutnya. Didalam Islam mengetahui sesuatu
ilmu pengetahuan sama pentingnya dengan pengalamannnya
secara kongkrit.8

Pesantren merupakan sebuah lembaga pendidikan yang mana telah

eksis semenjak 6 abad di tengah masyarakat hingga sampai sekarang ini,

dan telah memberikan peran besar terhadap pembentukan masyarakat,

antara pesantren dan masyarakat, khususnya masyarakat desa yang ada di

sekitar pesantren, telah terjalin interaksi yang harmonis, bahkan

keterlibatan mereka cukup besar dalam mendirikan pesantren. Sebaliknya

kontribusi yang acapkali dihadiahkan pesantren untuk pembangunan

masyarakat desa. Pesantren tumbuh dari bawah atas kehendak masyarakat

yang terdiri atas: kiai, santri, dan masyarakat sekitar termasuk terkadang

perangkat desa.9

Dalam khazanah perkembangan sosial budaya masyarakat

Indonesia  pesantren memiliki posisi istimewa dalam masyarakat karena

memiliki peran yang sangat besar diantara peran yang dimainkan

pesantren tersebut, yaitu:

1. Mengembangkan potensi pendidikan di masyarakat, yang mana
selama ini pesantren telah berperan dalam membebaskan

8 Firdaus, Pedoaman Integrasi Life Skill Dalam Pembelajaran, Jakarta: Dirjen
Kelembagaan Agama Islam, 2005, h. 16.

9 Mujamil Qomar, Pesantren Dari Transformasi  Metodologi Menuju Demokrastisasi
Institusi, Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama.
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kebodohan pada peserta didiknya yang menjadi musuh dunia
pendidikan.

2. Pembangunan sosial, hakekat pembangunan merupakan
pencerminan kemakmuran masyarakat Indonesia secara adil dan
merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan
penyelenggaraan negara yang maju dan demokratis berdasarkan
pancasila. Pembangunan nasional diarahkan untuk mencapai
kemajuan dan kesejahteraan lahir dan batin, termasuk
terpenuhinya rasa aman, rasa tentram, dan rasa keadilan.10

3. Mendukung Keluarga Berencana sebagai wahana untuk kualitas
manusia dan kesejahteraan keluarga.

4. Menanggulangi bahaya narkotika
5. Pusat penyuluh kesehatan; pusat pengembangan teknologi tepat

guna bagi masyarakat pedesaan; pusat usaha-usaha
penyelamatan pelestarian lingkungan hidup; pusat
pemberdayaan masyarakat sekitarnya.11

M. Arifin  dalam buku Mujamil Qamar mendefinisikan pondok
pesantren:

Suatu lembaga pendidikan agama Islam yang tumbuh serta diakui
masyarakat sekitar, dengan sistem asrama (komplek) di mana santri
menerima pendidikan agama melalui sistem pengajian atau
madrasah yang sepenuhnya berada dibawah kedaulatan dari leader
ship seorang atau beberapa kiai dengan ciri-ciri khas yang bersifat
karismatik serta independen dalam segala hal.12

Seiring dengan perjalannya pendidikan khususnya pendidikan

pondok pesantren tentunya akan menjadi perhatian bagi masyarakat dan

akan memberikan gambaran atau persepsi oleh masyarakat tentang

pendidikan pondok pesantren tersebut.

Secara umum persepsi merupakan proses yang didahului oleh

pengindraan. Pengindraan adalah suatu proses diterimanya stimulus oleh

individu melalui alat penerima yaitu indra. Persepsi dalam pengertian

psikologi adalah proses pencarian informasi untuk dipahami. Alat untuk

10Mastuhu, dkk, Menajemen Pondok Pesantren, Jakarta: Diva Pustaka, 2004, h. 11.
11Mujamil Qomar, Op. Cit h. 25-26.
12 Ibid.
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memperoleh informasi tersebut adalah penginderaan. Sebaliknya, alat

untuk memahaminya adalah kesadaran atau kognisi.13

Pengertian lain juga dijelaskan bahwa persepsi merupakan proses

pengorganisasian, penginterprestasian terhadap stimulus yang diinderanya

sehingga merupakan sesuatu yang berarti, dan merupakan respon yang

integrated dalam diri individu.14

Di dalam Al-Qur’an terdapat beberpa ayat yang berkaitan dengan

alat indra yang melakukan persepsi yaitu di dalam surat As-Sajadah dan

An-Nahl Sebagai berikut:












“ Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak

mengetahui sesuatupun, dan dia memberi kamu pendengaran, penglihatan

dan hati, agar kamu bersyukur”. (An-Nahl ayat 78)15






13 Sarlito Wirawan Sarwono, Psikologi Sosial Individu dan Teori-Teori Psikologi Sosial,
Jakarta: Balai Pustaka, 1999, h. 94.

14 Bimo Walgito, Psikologi Sosial Suatu Pengantar, Yogyakarta: Andi, 2004, cet IV, h.
88.

15 Sayyid Quthb, Tafsir Fi Zhilalil Qur’an, Jakarta: Gema Insani, 2004, h. 307
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“Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh

(ciptaan)-Nya dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan

dan hati; (tetapi) kamu sedikit sekali bersyukur”. (As-Sajadah ayat 9)16

berdasarkan ayat di atas dapat di jelaskan bahwa manusia

dilahirkan telah dilengkapi dengan alat indra untuk mengetahui dan

merasakan apa yang terjadi pada dirinya. Dengan alat indra tersebut

manusia mengenali lingkungnya dan hidup dalam lingkungan tersebut.

Beberapa dari definisi dan penjelasan tentang persepsi di atas,

dapat diambil kesimpulan bahwa persepsi merupakan proses dari

pembuatan, mengamati, menganggapi, menilai, memahami,

menginterprestasikan suatu objek sebagai hasil dari perilaku mengamati

melalui panca indra manusia, kemudian hasil tersebut diteruskan ke otak

untuk proses sehingga menghasilkan reaksi yang mengakibatkan

seseorang bergerak dan terpengaruh dalam melaksanakan kegiatan.

Merujuk dari pengertian persepsi dan masyarakat di atas, dapat

dipahami bahwa akan timbul berbagai persepsi yang berbeda-beda dari

masayarkat. Masyarakat sekarang begitu intens terhadap perubahan-

perubahan baik yang menyangkut pola pikir, pola hidup, kebutuhan sehari-

hari hingga proyeksi kehidupan dimasa depan dengan tidak keluar dari

syari’at agama Islam. Kondisi demikian ini tentu berpengaruh terhadap

persepsi masyarakat yang menginginkan perubahan sesuai dengan

16 Ahamad Mustafa Al Maraghi, Terjemah Tafsir Al Maraghi, Semarang: Toha Putra,
1993, h. 702.
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perkembangan zaman, seperti berdirinya Pondok Pesantren Islamic Centre

Al-Hidayah Kampar yang yang akan menjawab tantangan zaman dan ilmu

pengetahuan serta teknologi, namun seiring dengan perjalan  pondok

pesantren ini tentu akan menimbulkan berbagai macam persepsi

dimasyarakat. Persepsi yang timbul harus direspon oleh pesantren yang

nantinya menjadi bahan pertimbangan untuk kemajuan Pondok Pesantren

Islamic Centre Al-Hidyah Kampar kedepannya.

Usaha pihak Pondok Pesantren Islamic Centre Al-Hidayah Kampar

dalam mengembangkan serta memajukan Pondok Pesantren tersebut telah

banyak yang dilakukan, diantaranya pengembangan dan pendalaman untuk

mempelajari kitab-kitab gundul sebagai ciri Khas Pondok Pesantren

Islamic Centre Al-Hidayah Kampar, mengirim utusan pada saat Bulan

Ramadhan pada setiap masjid-masjid dan surau-surau penceramah dari

para santri Pondok Pesantren Islamic Centre Al-Hidayah Kampar serta

mengembangkan berbagai organisasi-organisasi sebagai usaha

menunjukkan dan mengembangkan kualitas para santri, dan banyak juga

mengikuti perlombaan baik tingkat daerah sampai nasional dengan

mendapat berbagai penghargaan sebagai wujud dari prestasi santri dari

tingkat daerah maupun nasional, terutama yang bersifat agama, tidak

terlepas dari pada itu alumni yang dihasilkan oleh Pondok Pesantren

Islamic Centre Al-Hidayah Kampar dapat diterima di univeristas-

universitas dalam negeri maupun luar negeri.
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Seharusnya eksistensi Pondok Pesantren Islamic Centre Al-

Hidayah Kampar merupakan kebanggaan bagi masyarakat karena

membawa cahaya baru dalam masyarakat yakni menciptakan generasi

yang Islami, namun kenyataannya tidak sesuai dengan yang diharapkan,

hal ini dapat kita lihat dari gejala-gejala berikut:

1. Sebagian masyarakat enggan memberikan bantuan moral dan moril

dalam memajukan Pondok Pesantren Islamic Centre Al-Hidayah

Kampar.

2. Sebagian masyarakat jarang menghadiri undangan rapat yang diadakan

oleh pihak pondok pesantren.

3. Kurang pedulinya masyarakat terhadap kegiatan yang di lakukan oleh

Pondok Pesantren Islamic Centre Al-Hidayah Kampar.

4. Sebagian masyarakat enggan memasukkan anaknya sekolah ke Pondok

Pesantren Islamic centre Al-Hidayah Kampar .

Berdasarkan latar belakang dan gejala-gejala serta permasalahan di

atas maka penulis tetarik menelitinya lebih lanjut lewat sebuah karya

ilmiah yang berjudul: “Persepsi Masyarakat Terhadap Eksistensi Pondok

Pesantren Islamic Centre Al-Hidayah Kampar Kecamatan Kampar Timur

Kabupaten Kampar”.

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman terhadap istilah yang dipakai

dalam penelitian ini, maka penulis akan mempertegas istilah yang akan

digunakan:
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1. Perserpsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan ataupun

informasi kedalam otak manusia.17 Dalam pengertian lain juga

dijelaskan persepsi adalah tanggapan (penerimaan) lansung dari

serapan/proses seseorang mengetahui hal-hal melalui panca indranya.18

2. Warga masyarakat adalah golongan besar atau kecil dari beberapa

manusia, yang dengan atau karena dengan sendirinya bertalian secara

golongan dan pengaruh satu sama lainnya.19

3. Eksistensi adalah keadaan dan ada wujudnya. Yang dimaksud disini

adalah keberadaan Pondok Pesantren Islamic Centre Al-Hidayah

Kampar Dengan berbagai permasalahannya.

4. Pondok pesantren Suatu lembaga pendidikan agama Islam yang tumbuh

serta diakui masyarakat sekitar, dengan sistem asrama (komplek) di

mana santri menerima pendidikan agama melalui sistem pengajian atau

madrasah yang sepenuhnya berada dibawah kedaulatan dari leader ship

seorang atau beberapa kiai dengan ciri-ciri khas yang bersifat

karismatik serta independen dalam segala hal.20

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka penulis

mengemukakan masalah sebagai berikut:

17 Slameto, Belajar Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya. Jakarta: Rineka Cipta,
1991, h. 104.

18 Purwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, h. 288.
19 Hasan Sadiliy, Sosiologi Untuk Masayarakat Indonesia, Bina Aksara, h. 74.
20Mujamil Qomar, Loc. Cit.
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a. Dukungan masyarakat Terhadap Pondok Pesantren Islamic Centre

Al-Hidayah Kampar baik secara moril maupun Materil.

b. Keunggulan-keunggulan yang di miliki oleh Pondok Pesantren

Islamic Centre Al-Hidayah Kampar.

c. Persepsi Masyarakat Terhadap Eksistensi Pondok Pesantren

Islamic Centre Al-Hidayah Kampar Kecamatan Kampar Timur

Kabupaten Kampar.

d. Minat masyarakat untuk memasukkan anaknya ke Pondok

Pesantren Islamic Centre Al-Hidayah Kampar

e. Peran serta masyarakat dalam memajukan Pondok Pesantren

Islamic Centre Al-Hidayah Kampar.

f. Faktor-faktor yang mempengaruhi Persepsi Masyarakat Terhadap

Eksistensi Pondok Pesantren Islamic Centre Al-Hidayah Kampar

2. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan indentifikasi masalah di atas

maka penulis membatasi masalah Persepsi Masyarakat Terhadap

Eksistensi Pondok Pesantren Islamic Centre Al-Hidayah Kampar Di

Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas

maka rumausan masalanya adalah Bagaimanakah Persepsi Masyarakat

Terhadap Eksistensi Pondok Pesantren Islamic Centre Al-Hidayah

Kampar Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar ?
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D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap eksistensi

Pondok Pesantren Islamic Centre Al-Hidayah Kampar Kecamatan

Kampar Timur Kabupaten Kampar.

2. Manfaat penelitian

a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang

masalah yang diteliti.

b. Sebagai sumbangan penulis dalam bidang pendidikan di UIN

SUSKA Riau.

c. Sebagai bahan koreksi dan informasi bagi masyarakat dan Pondok

Pesantren Islamic Centre Al-Hidayah Kampar Kecamatan Kampar

Timur Kabupaten Kampar.

d. Untuk memenuhi sebagian dari persyaratan dalam rangka

pencapaian gelar sarjana di Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan UIN

SUSKA Riau.


