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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Teoritis

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari tujuan yang ditetapkan,

maka perlu didukung oleh konsep teori yang ada relevansinya dengan

masalah yang dikaji.

1. Persepsi

a. Pengertian Persepsi

Adapun teori tentang persepsi yang berhubungan dengan

penelitian ini adalah:

Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh

proses penginderaan, yaitu merupakan proses diterimanya stimulus

oleh individu. Melalui alat indera atau juga disebut proses

sensoris.1

Kemudian menurut  Sarlito Wirawan mengatakan 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

1 Bimo Walgito, Op.Cit, h.87- 88.
15
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memperoleh informasi tersebut adalah penginderaan. Sebaliknya,

alat untuk memahaminya adalah kesadaran atau kognisi.2

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.3

Tetapi Jalaluddin Rahmat mengatakan dalam bukunya

Psikologi Komunikasi berpendapat bahwa “ berpersepsi adalah

bagian dari sikap, ada yang melihat bahwa sikap sebagai kesiapan

saraf (neural setting) sebelum memberikan respon.4

Slameto mengemukakan pendapatnya pula pendapatnya

dalam bukunya Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya

bahwa persepsi adalah “ proses yang menyangkut masuknya pesan

atau informasi kedalam otak manusia. Melalui proses inilah

manusia terus mengadakan hubungan dengan lingkungannya.

Hubungan ini dilakukan lewat inderanya yaitu indera penglihatan,

pendengaran, peraba, perasa, dan penciuman.5

2 Sarlito Wirawan Sarwono, , Pengantar  Psikologi Umum, Jakarta: Rajwali Pers, 2010, h.
94.

3 Bimo Walgito, Op.Cit, h. 88.
4 Jalaluddin Rahmad, Pengantar Psikologi Komunikasi, Bandaung: PT. Remaja Rosda

Karya,1987, h. 39.
5 Slameto, Op.Cit, h. 164.
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Menurut ( Quinn, 1995) mendefenisikan persepsi yitu suatu

proses kombinasi dari sensasi yang diterima oleh organ dan hasil

interprestasinya (hasil olah otak).6

Jadi beberapa definisi persepsi diatas penulis

menyimpulkan bahwa persepsi adalah cara individu

mengorganisasikan dan menafsirkan stimulus berdasarkan

pengalaman.

b. Faktor-Faktor yang Berperan Dalam Persepsi

Ada beberapa faktor yang berperan dalam memberikan

persepsi, yaitu:

1. Objek yang dipersepsi

Objek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indra

atau resptor. Stimulus dapat datang dari luar individu yang

mempersepsi, tetapi juga dapat datang dari dalam diri individu.

2. Alat indra, syaraf dan pusat susunan syaraf

Alat indra atau reseptor merupakan alat untuk menerima

stimulus. Disamping itu juga ada syaraf sensoris sebagai alat

untuk meneruskan stimulus yang diterima reseptor kepusat

susunan syaraf yaitu otak sebagai pusat kesadaran. Sebagai alat

untuk mengadakan respon diperlukan syaraf motoris.

6 Sarlito Wirawan Sarwono, Op.Cit, h. 93.
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3. Perhatian.

Untuk menyadari untuk mengadakan persepsi diperlukan

adanya perhatian, yaitu merupakan langkah pertama sebagai

persiapan dalam rangka mengadakan persepsi. Perhatian

merupakan pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktivitas

individu yang ditujukan kepada sesuatu atau sekumpulan objek.7

c. Prinsip-Prisip Persepsi

1. Wujud dan latar ( figure and ground atau emergence)

Objek-objek yang kita amati disekitar kita selalu muncul

sebagai wujud ( figure ) dengan hal-hal yang lain sebagai latar

(Ground). Contoh kalau kita mendengar lagu, maka suara

penyanyinya akan tampil sebagai wujud dan iringan musik sebagai

latar.8

2. Pola pengelompokkan

Dalam pola pengelompokkan Hal-hal tertentu kita

melakukan pengelompokkan dalam persepsi kita, dengan cara

mengelompokkan itu akan menentukan bagaimana kita mengamati

hal-hal tersebut.

Dalam psikologi, cara manusia mengelompokkan apa yang

dipersepsikannya dengan mengikuti hukum tertentu yang

dinamakan hukum Gestalt yaitu bentuk, keseluruhan.9

7 Bimo Walgito, Op.Cit, h. 89-90.
8 Sarlito W. Sarwono, Op.Cit, h. 94
9 Ibid,. h.95
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3. Ketetapan

Teori Gestalt juga mengemukakan bahwa dari proses

belajarnya, manusia akan mempersepsikan segala sesuatu yang

tidak berubah, walaupun indra kita sebetulnya menangkap adanya

perubahan. Kalau kita bertemu seorang kawan, misalnya bernama

Peter, maka kita akan mengenalnya sebagai Peter walaupun ia hari

ini berbaju putih, padahal kemarin dia berbaju biru, atau sekarang

dia berbadan gemuk, padahal setahun yang lalu dia lebih kurus. 10

d. Indera-Indera yang Melakukan Persepsi

Proses persepsi didahului dengan proses penerimaan

stimulus pada reseptor, yaitu indera. Fungsi indera manusia sendiri

tidak langsung berfungsi setelah ia lahir, akan tetapi ia akan

berfungsi sejalan dengan perkembangan fisiknya. Sehingga ia

dapat merasa atas apa yang terjadi padanya dari pengaruh-

pengaruh eksternal yang baru dan mengandung perasaan-perasaan

yang akhirnya membentuk persepsi dan pengetahuannya terhadap

alam luar.

Alat indera yang dimiliki oleh manusia berjumlah lima

macam yang bisa disebut dengan panca indera. Panca indera

merupakan suatu alat yang berperan penting dalam melakukan

10 Ibid,.  h. 97.
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persepsi, karena dengan panca indera inilah individu dapat

memahami informasi menjadi sesuatu yang bermakna.11

Ada beberapa ayat yang mewakili tentang panca indra yang

berperan dalam proses persepsi antara lain:

1. Mata






















Tidaklah kamu melihat bahwa Allah mengarak awan,
Kemudian mengumpulkan antara (bagian-bagian)nya,
Kemudian menjadikannya bertindih-tindih, Maka
kelihatanlah olehmu hujan keluar dari celah-celahnya dan
Allah (juga) menurunkan (butiran-butiran) es dari langit,
(yaitu) dari (gumpalan-gumpalan awan seperti) gunung-
gunung, Maka ditimpakan-Nya (butiran-butiran) es itu
kepada siapa yang dikehendaki-Nya dan dipalingkan-Nya
dari siapa yang dikehendaki-Nya. Kilauan kilat awan itu
hampir-hampir menghilangkan penglihatan. (azzumar ayat
18).12

Dalam bahasa puisi mata adalah jendela hati. Yang

dilihat oleh mata adalah cahaya yang merupakan energi fisik

11 Ibid.
12 Sayyid Quthb, Tafsir Fi Zhilalil Qur’an, Jakarta: Gema Insani, 2004, h. 278
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yang menstimulasi mata. Dalam analogi sederhana, mata mirip

dengan kamera. Mata harus mengukur dan mengatur besar

cahaya yang masuk. Lensa mata kemudian memfokuskan

cahaya ke retina yang bekerja layaknya film, membentuk

gambar.13

Penglihatan dimulai dengan cahaya yang merupakan

gelombang radiasi elektromagnetik. Rentang panjang

gelombang yang disebut sebagai spektrum visual relatif kecil.

Tentunya dengan demikian mata membutuhkan kemampuan

dasar yang baik. Di dalam mata terdapat sekitar 126 juta

reseptor cahaya, lengkap dengan jaringan yang rumit yang

berujung pada saraf optik.14

Saat sebuah objek muncul didepan mata organ yang

pertama kali bekerja adalah kornea. Kornea merupakan lapisan

transparan yang bekerja layaknya jendela pengaman, cahaya

yang masuk diatur lebih besar atau lebih kecil. Setelah melewati

kornea cahaya tadi melewati pupil, bagian gelap yang

merupakan pusat dari iris. Ukuran pembukaan pupil amat

bergantung dengan jumlah cahaya yang ada disekitar. Artinya

pupil mengatur masuknya cahaya ini terlihat ketika seseorang

matanya akan berkontraksi ketika melihat cahaya terang dan

tetapi tenang ketika melihat cahaya yang redup. Iris sendiri

13 Sarlito W. Sarwono, Op. Ci, h. 91.
14 Ibid., h. 92.



22

adalah bagian berwarna dari mata. Bagian inilah yang sering

terlihat beberapa pada masing-masing kelompok manusia

dengan warna bermacam-macam seperti biru, coklat hijau dan

hitam.15

Berikut bagian yang dimasuki cahaya adalah lensa

terletak persis dibelakang pupil. Lensa bertugas membelokkan

cahaya hingga bisa di fokuskan pada objek yang dilihat. Bagian

terakhir dari mata adalah retina. Bagian ini mengubah energi

elektromagnetik dari cahaya menjadi informasi yang berharga

bagi otak. Retina terbentuk dari sel-sel  reseptor yang sensitif

terhadap cahaya dan tersambung dengan sel-sel syaraf. 16

2. Telinga













Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang
paling baik di antaranya. mereka Itulah orang-orang yang
Telah diberi Allah petunjuk dan mereka Itulah orang-orang
yang mempunyai akal. (An-Nur ayat 43).17

Membicarakan masalah telinga itu tidak berhenti sampai

pada daun telinga saja setidaknya terdapat tiga bagian telinga,

15 Ibid
16 Ibid
17 Sayyid Quthb, Tafsir Fi Zhilalil Qur’an, Jakarta: Gema Insani, 2004, h. 251
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yakni telinga bagian luar, telinga bagian tengah, telinga bagian

dalam. Untuk telinga bagian luar itu dimulai dari bunyi atau

suara, kemudian masuk ke organ bagian tengah yaitu melalui

gendang telinga, suara yang masuk dari luar diterima oleh

telinga bagian dalam dan memperbesar getaran yang masuk

ketelinga, kemudian di transmisikan ke otak, yang mana otak

adalah bagian telinga dalam. Hasil dari proses tadi

mengahisilkan informasi dari apa yang didengarnya.

3. Hidung




Dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum

baunya.18 (Ar-Rahaman ayat 12)

Dari ayat ini menjelaskan bahwa harum yang ada di

dalam biji-bijian tersebut menjadikan makanan tersebut menjadi

sempurna. Harum yang dirasakan oleh indera penciuman akan

menimbulkan persepsi yang positif.

Cara kerja dari hidung dimulai dari masuknya molekul-

molekul yang masuk kedalam saluran hidung yang mengenai

sel-sel elfaktori. Sela elfaktori adalah sarap reseptor yang

berjumlah ribuan yang bekerja untuk bauan yang spesifik.

18 Syaikh  Muhammad Ali Ash-Shabuni, Shafwatut Tafasir Tafsir-Tafsir Pilihan, Jakarta:
Pustaka al-Kausar, 2011 h. 173.
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Setelah diterima oleh reseptor kemudian disampaikan keotak

kemudian pengenalan bau yang masuk kedalam hidung.19

4. Lidah

Lidah merupakan indra pencecap. Stimulus merupakan

benda cair.  Zat cair itu mengenai ujung sel penerima yang

terdapat pada lidah,yang kemudian dilansungkan pada sarap

sensoris pada otak, hingga akhirnya dapat menyadari atau

mempersepsikan tentang apa yang di cecap itu.20

5. Kulit

Kulit adalah bagian tubuh terluar yang sangat membantu

manusia dalam mempersepsikan dunia disekelilingnya. Kita bisa

mebedakan mana benda kasar, halus, lembek, keras. Bahkan

individu buta, sentuhan pada kulitnya adalah cara untuk

mengetahui dunia.21

e. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi  Persepsi

Secara garis besar faktor yang mempengaruhi persepsi ada dua yaitu

Faktor internal dan faktor eksternal

Adapun faktor yang secara internal adalah:

1. kebutuhan psikologis, dalam kebutuhan psikologis seseorang

bisa mempengaruhi persepsi seseorang.

2. Latar belakang individu, Latar belakang individu dapat

memepengaruhi hal-hal yang akan dipilih.

19 Sarlito W. Sarwono, Op. Ci, h. 89.
20 Ibid, h. 90.
21 Ibid, h. 91.
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3. Pengalaman, setiap masyarakat masing-masing telah memiliki

pengalaman yang berbeda-beda yang diperoleh nya sebelumya

maka pengalaman juga sangat mempengaruhi dalam

mempersepsikan sesuatu.

4. Penerimanaan diri, penerimaan diri sangat berpengeruh dalam

mempersepsikan sesuatu.

5. Kepribadian, kepribadian bisa berpengaruh dalam persepsi.22

Faktor ekstenal adalah sebagai berikut:

1. Intensitas, ransangan yang intens masuk kedalam panca indra

akan mendapat perhatian lebih banyak begitu juga sebaliknya.

2. Ukuran, benda- benda yang besar ataupun sangat kecil akan

menarik perhatian.

3. Kontras, hal-hal yang berbeda dari pada biasanya akan menarik

perhatian

4. Gerakan, gerakan yang menarik akan cepat mendapat respon

dari panca indra.

5. Ulangan, sesuatu yang muncul secara berulang kali akan

menarik perhatian.23

f. Hal-Hal yang Dapat Membuat Perbedaan Persepsi

1. Perhatian

22 Udai Pereek, Perilaku Organisasi, Jakarta: Pustaka Bina Pressindo, 1984, h. 17.
23 Ibid, h. 14.
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Pada setiap saat ada ratusan lebih rangsangan yang

tertangkap oleh semua indra kita. Tentunya, kita tidak bisa

menyerap seluruh ransangan yang ada disekitar kita sekaligus.

Karena keterbatasan daya persepsi kita, maka kita hanya

memfokuskan beberapa objek saja. Dan menganalisa objek yang

masuk kedalam indra kita untuk dipersepsikan.24

2. Set

Set ( mental set) adalah kesiapan mental seseorang untuk

menghadapi suatu ransangan yang akan timbul dengan cara

tertentu. Perbedaan set mental akan membuat persepsi bisa

berbeda. 25

3. Kebutuhan

Kebutuhan-kebutuhan sesaat maupun menetap pada diri

seseorang, akan mempengaruhi persepsi orang tersebut. Dengan

demikian kebutuhan-kebutuhan yang berbeda akan

menyebabkan perbedaan persepsi.26

4. Sistem nilai

Sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat bisa

berpengaruh pula terhadap pesepsi. 27

5. Tipe kepribadian

Tipe kepribadian juga akam mempengaruhi persepsi.28

24 Sarlito W. Sarwono, Op. Ci, h. 103
25 Ibid
26 Ibid, h.104
27 Ibid,
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6. Gangguan kejiwaan

Sebagian gejala normal, ilusi berbeda dengan halusinasi

dan delusi, yaitu kesalahan persepsi pada penderita gangguan

jiwa. Penyandang halusinasi visual seakan melihat sesuatu dan

dia percaya betul apa yang dilihatnya adalah realita. Sedangkan

gejala halusinasi auditif seakan-akan mendengar sesuatu yang

diyakininya adalah realita. Gajala halusiansi pada indra lain

yang menjadikan seseorang itu mengalami delusi. Delusi

merupakan keyakinan bahwa dirinya menjadi sesuatu yang tidak

sesuai dengan relita. 29

2. Masyarakat

a. Definisi Masyarakat

Sebagai mana yang dikutip oleh Elly M. Setiadi dan usman

kolip menyapaikan definisi masyarakat dari beberapa pakar

sosiologi:

1. Emile Durkheim mendefinisikan masyarakat sebagai kenyataan

objek individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya.

2. Karl Marx  melihat masyarakat sebagai struktur yang terdapat

ketegangan sebagai akibat pertentangan antar kelas sosial

sebagai akibat dari pembagian nilai-nilai ekonomi yang tidak

merata di dalamnya.

28 Ibid, h.105
29 Ibid, h. 106.
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3. M.J. Herskovits  mendefinisikan masyarakat sebagai kelompok

individu yang di organisasikan dan mengikuti suatu cara hidup

tertentu.

4. J.L. Gillin dan J.P Gillin memberikan batasan masyarakat

sebagai kelompok yang tersebar dengan perasaan persatuan

yang sama.

5. Max Weber mengartikan masyarakat sebagai struktur atau aksi

yang pada pokoknya ditentukan oleh harapan dan nilai-nilai

yang dominan pada warganya.

6. Selo Soemardjan mengartikan masyarakat sebagi orang-orang

yang hidup bersama dan menghasilakn kebudayaan.

7. Paul B. Horton mendefinisikan secara panjang lebar.

Menurutnya masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang

relatif mandiri, hidup bersama cukup lama, mendiami wilayah

tertentu, memiliki kebudayaan yang sama dan melakukan

sebagian besar kegiatan dalam kelompok tersebut. Dilain pihak

ia mengatakan masyarakat adalah organisasi manusia yang

saling berubungan satu dan lainnya.30

8. Sebagaimana yang dikutip oleh prof. Harsojo dari berbagai buku

menyampaikan tentang definisi masyarakat dari beberpa para

ahli. menurut Linton mendefinisikan tentang masyarakat adalah

setiap kelompok manusia yang hidup cukup lama dan

30 Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, Pengantar Sosiologi, Pemahaman Fakta Dan Gejala
Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi dan Pemecahannya, Jakarta: Kencana,2011, cet. I, h. 35-36.
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bekerjasama sehingga mereka dapat mengorganisasikan dirinya

dan berfikir tentang dirinya sebagai satu kesatuan sosial dengan

batas-batas tertentu.

9. S.R. Steinmetz mendefinisikan masyarakat sekelompok manusia

yang yang mempunya hubungan erat dan teratur.

10. Maclver mendefinisikan masyarakat, masyarakat adalah suatu

sistem dari cara kerja dengan prosedur, dari otoritas dan saling

bantu-membantu yang meliputi kelompok-kelompok dan

pembagian sosial lain, sistem dari pengawasan tingkah laku

manusia dan kebebasan.31

11. Definisi masyarakat menurut Koentjaraningrat adalah : satu

kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem

adat-istiadat tertentu yang bersifat terus menerus, dan yang

terikat oleh suatu rasa identitas bersama.32

Dari beberapa definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa

masyarakat adalah sekumpulan manusia yang mendiami suatu tempat

yang sudah lama dan memiliki tujuan yang sama dan memiliki batasan-

batasan tertentu.

b. Unsur-Unsur dalam Masyarakat

Menurut beberapa pakar sosiologi mengatakan bahwa:

31 Harsojo, Op. cit. h. 126-127
32 Koentjaraningrat, Pengatar Ilmu Antropologi, cet. VIII, Jakarta: Rineka Cipta, 2002,  h.

146-147.
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1. Masyarakat merupakan jalinan sosial, dan selalu berubah. (Mac

Iver dan Page ).

2. Masyarakat adalah kesatuan hidup makhluk-makhluk manusia

yang terikat oleh suatu sistem adat istiadat tertentu.

(Koentjaraningrat).

3. Masyarakat adalah tempat orang-orang hidup bersama yang

menghasilkan kebudayaan. (Selo Sumardjan dan Soelaiman

Soemardi).

Menurut Soerjono Soekanto, ada 4 (empat) unsur yang terdapat

dalam masyarakat, yaitu:

a. Adanya manusia yang hidup bersama, (dua atau lebih).

b. Mereka bercampur untuk waktu yang cukup lama yang

menimbulkan sistem komunikasi dan tata cara pergaulan

lainnya.

c. Memiliki kesadaran sebagai satu kesatuan.

d. Merupakan sistem kehidupan bersama yang menimbulkan

kebudayaan.

3. Eksistensi

Kata eksistensi berasal dari kata Latin Existere, dari ex keluar

sitere  membuat berdiri. Artinya apa yang ada, apa yang memiliki

aktualitas, apa yang dialami. Konsep ini menekankan bahwa sesuatu

itu ada.
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Dalam konsep eksistensi, satu-satunya faktor yang membedakan

setiap hal yang ada dari tiada adalah fakta. Setiap hal yang ada itu

mempunyai eksistensi atau ia adalah suatu eksisten.

4. Pondok Pesantren

a. Penegrtian Pesantren

Soegarda poerbakawatja dalam buku Haidar Putra Daulai

mendefinisikan asal kata pesantren adalah berasal dari kata santri,

yaitu seseorang yang belajar agama Islam sehingga dengan demikian

pesantren mempunyai arti tempat orang berkumpul untuk belajar

agama Islam.

Sedangkan menurut Manfret Ziemek juga dalam buku Haidar

Putra Daulai menyebutkan bahwa asal etimologi dari pesantren adalah

pe-santri-an, berarti “ tempat santri”. Santri atau murid (umumnya

sangat berbeda-beda) mendapat pelajaran dari pemimpin pesantren

(kiai) dan oleh para guru (ulama atau ustadz). Pelajaran mencakup

berbagai bidang pengetahuan Islam.33

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

33 Haidar Putra Daulai, Pendidikan Islam Dalam Sitem Pendidikan Nasionaldi
Indonesia,Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2004. H. 18.
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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”.

Sebuah lembaga pendidikan baru dapat digolongkan

sebagai pesantren apabila telah mencukupi berbagai elemen pokok

pesantren. Elemen elemen pokok tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pondok

2. Masjid

3. Santri

4. Kiai

5. Pengajian kitab-kitab klasik

b. Pola-Pola Pesantren

Pembagian pola pesantren berdasarkan kurikulumnya dapat

dipolakan menjadi lima pola, yaitu:

1. Pola I materi pelajaran dikemukakan di pesantren ini adalah

mata pelajaran agama yang bersumberkan darimkitab klasik.

Metode penyapaian adalah wtonan dan sorogan, tidak memakai

system klasikal. Santri dinilai dan diukur berdasarkan kitab yang

mereka baca. Mata pelajaran umum tidak diajarkan. Yang

tepenting adalah pendalaman ilmu-ilmu agama semata-mata

memeluikitab kuning klasik.
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2. Pola II proses pemebelajaran dilaksanakan dengan klasikal dan

non klasikal  juga didikan keterampilan dan juga organisasi.

Pada tingkatan tertentu diberikan pendidikan umum. Satri dibagi

jenjang pendidikan mulai dari tingkatan ibtidaiyah, tsanawiyah

dan aliyah. Metode sorogan dan wetonan, hafalan dan

musyawarah.

3. Pola III pada pola ini materi pelajaran sudah dilengkapai

dengan pelajaran umum, dan aneka macam pendidikan lainnya.

4. Pola IV pada pola ini menitik beratkan pelajaran ketermpilan

disamping pendidikan agama. pendidikan keterampilan

bertujuan untuk bekal kehidupan bagi seorang santri untuk

kedepannya setelah tamat.

5. Pola V pada pola ini materi yang diajarkan di pesantren sebagai

berikut:

a). Pengajaran kitab-kitab kalasik

b). Madrasah  mengajarakan pelajaran agama dan umum

c). Pelajaran ketrempilan juga di ajarkan.

d). Pesantren ini juga dilengkapi dengan sekolah umum yang

berpedoman kepada kurikulum Departemen Pendidkan Nasional

e). Perguruan tinggi pada beberapa pesentren besar telah

membuka universitas atau perguruan tinggi.34

34 Ibid.,h.24-25
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c. Ciri Umum Pendidikan Pesantren

Diri tujuan didirikan pesantren adalah untuk untuk mendalami

ilmu-ilmu agama. Diharapkan seorang ssanri yang telah tamat dari

pondok pesantren telah mengusai ilmu agama yang bisa merujuk

kepada kitab-kitab klasik.

Kepada santri juga dianjurkan untuk menguasi ilmu yang lain

disamping ilmu agama. Untuk menjabarkan kitab-kitab klasik

seorang kiai menggunakan metode sorogan, wetonan dan hafalan

serta muswarah.

Penanaman akhlak sangat dipentingkan di dunia pesantren.

Akhlak sesama teman, masyarakat, ustadz dan kiai. Sehingga

hubungan antara santri dengan kiai tidak hanya selam dipesantren

saja hubungan tetap beralanjut selamanya.35

Akhlak atau etika meliputi hubungan dengan Allh SWTdan

hubungan sesame Makhluk. Dengan akhlak semua sapekkehidupan

manusia baik secara zhahir maupun batin telahmencakup

komunikasi baik secara vertikal maupun horizontal.36

B. Penelitian Relevan

Penelitian tentang persepsi masyarakat terhadap sekolah telah

banyak dilakukan namun tehadap pondok pesantren yang mencakup

35 Ibid.,h.27

36 Zuharini, dkk, Filsafat Pendidikan Islam. Jakarta: Bumi Aksara,2008. h.51.
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pendidikan di tingkat Madrasah Tsanawiyah dan juga Madrasah Aliyah

mereka hanya meneliti di Madrasah Tsanawiyah saja atau Madrasah

Aliyah saja. Namun dalam hal ini peneliti menyampaikan beberapa

penelitianan yang membahas tentang persepsi masyarakat tehadap sebuah

sekolah diantaranya:

1. Persepsi masyarakat RT 03 RW 06 Taman Karya Terhadap

Eksistensi Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Fitiyah Pekanbaru

yang ditulis oleh Novendri tahun 2010/1431. Hasil dari

penelitian yang dilakukan oleh Novendri bahwa pesepsi

masyarakat RT 03 RW 06 Taman Karya terhadap eksistensi

Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Fitiyah Pekanbaru tergolong

tinggi dengan persentase 78,53%.37

2. Persepsi Masyarakat Terhadap Perkembangan Madrasa

Diniyah Awaliyah (MDA) Kelurahan Tangkerang Labuai

Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru Tahun 2007M/ 1428 H.

hasil penelitian yang dilakukan Septiadi dengan judul Persepsi

Masyarakat Terhadap Perkembangan Madrasa Diniyah

Awaliyah (MDA) Kelurahan Tangkerang Labuai Kecamatan

Bukit Raya Pekanbaru tergolong baik yaitu pada posisi

76,48%.38

37 Novendri, Persepsi masyarakat RT 03 RW 06 Taman Karya Terhadap Eksistensi Sekolah
Dasar Islam Terpadu Al-Fitiyah Pekanbaru, Pekanbaru: FTK UIN Suska Riau, 2010.

38 Septiadi, Persepsi Masyarakat Terhadap Perkembangan Madrasa Diniyah Awaliyah
(MDA) Kelurahan Tangkerang Labuai Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru, Pekanbaru: FTK UIN
Suska Riau, 2007.
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C. Konsep Operasional

1. Masyarakat mengetahui latar belakang berdirinya Pondok Pesantren

Islamic Centre Al-Hidayah Kampar

2. Masyarakat menerima serta mendukung keberadaan Pondok Pesantren

Islamic Centre Al-Hidayah Kampar dilingkungan mereka.

3. Masyarakat ikut membantu pembangunan baik dalam bentuk moril

maupun materil terhadap Pondok Pesantren Islamic Centre Al-Hidayah

Kampar.

4. Masyarakat mengenal pengurus dan tenaga pengajar di Pondok

Pesantren Islamic Centre Al-Hidayah Kampar.

5. Masyarakat mengawasi proses belajar mengajar di Pondok Pesantren

Islamic Centre Al-Hidayah Kampar.

6. Masyarakat memonitor keadaan dilingkungan sekitar Pondok Pesantren

Islamic Centre Al-Hidayah Kampar.

7. Masyarakat turut berpartisipasi dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh

Pondok Pesantren Islamic Centre Al-Hidayah Kampar.

8. Masyarakat merasakan pentingnya keberadaan Pondok Pesantren

Islamic Centre Al-Hidayah Kampar terhadap perkembangan didearah

sekitarnya .

9. Masyarakat memenuhi undangan yang diberikan oleh pihak Pondok

Pesantren Islamic Centre Al-Hidayah Kampar.

10. Masyarakat memasukkan anaknya ke Pondok Pesantren Islamic Centre

Al-Hidayah Kampar
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11. Masyarakat ikut mensosialisasikan Pondok Pesantren Islamic Centre

Al-Hidayah Kampar kepada masyarakat lain.

Dari beberapa indikator yang di paparkan diatas merupakan bagian

indikator dalam persepsi yang baik. Untuk mengetahui baik atau tidaknya

persepsi masyarakat terhadap eksistensi Pondok Pesantren Islamic Centre

Al-Hidayah Kampar maka dapat dilihat dari faktor penilaian, perhatian,

pengetahuan, tingkat pendidikan.

Adapun pengukuran baik atau tidak persepsi masyarakat terhadap

Pondok Pesantren Islamic Centre Al-Hidayah Kampar dilihat dari

persentase berikut:

Baik : 76% - 100 %

Kurang Baik : 50% - 75%

Tidak Baik : 0% - 49 %.


