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ABSTRAK 

 

Persepsi merupakan suatu proses yang dipelajari melalui interaksi 

dengan lingkungan sekitar. persepsi yang diberikan seseorang bisa menjadi 

reaksi atau tanggapan yang positif maupun tanggapan negatif. Dalam aspek 

pemahaman dan tanggapan sangat diperlukan untuk membuat sebuah 

penilaian terhadap lingkungan ataupun obyek yang sedang diamati. 

Indikator dari persepsi itu meliputi penyerapan terhadap obyek, pemahaman, 

dan penilaian.    

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengetahui 

tanggapan/pandangan masyarakat terhadap lingkungan fisik yang ada di 

MTs.N 1 Lampung Selatan yang dalam hal ini adalah pandangan terhadap 

lulusan madrasah tersebut serta aktifitas keagamaan yang ada didalamnya. 

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang bersangkutan 

dengan pemahaman dan tanggapan masyarakat desa Kedaton terhadap 

MTs.N 1 Lamsel, sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh 

dari studi perpustakaan yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Data 

primer dalam penelitian ini adalah masyarakat yang ada di desa Kedaton. 

Beberapa diantaranya ialah tokoh masyarakat, masyarakat sekitar Madrasah, 

orang tua wali murid, dan juga beberapa warga masyarakat desa Kedaton 

umunya.Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, 

dokumentasi. Kemudian analisis data menggunakan reduksi data, penyajian 

data dan penarikan kesimpulan, uji keabsahan data. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa pemahaman masyarakat terhadap 

madrasah cukup baik, hal ini ditandai dengan banyaknya respon masyarakat 

Kedaton yang mengatakan bahwa dengan adanya madrasah tersebut warga 

sekitar dapat menyekolahkan anaknya agar pemahaman agama islam lebih 

baik, serta dukungan dari warga masyarakat terhadap para siswa yang 

bertempat tinggal di desa Kedaton yang memiliki kecerdasan keagamaan. 

Terlihat dari wawancara peneliti kepada informan tentang MTs.N 1 Lamsel 

yang meliputi pemahaman masyarakat terhadap para siswa yang bertempat 

tinggal di desa Kedaton,keberadaan madrasah dan hal fisik yang terlihat dari 

madrasah tersebut.   

Kemudian tanggapan masyarakat terhadap aktifitas keagamaan yang ada 

di MTs.N 1 Lamsel juga baik, hal ini dibuktikan dengan adanya reaksi dari 

masyarakat desa Kedaton yang mendukung dan merasakan dampak dari 

kegiatan keagamaan tersebut seperti orang tua murid yang melihat anaknya 

semakin pintar dalam membaca alqur‟an karena adanya kegiatan BTQ yang 

ada di madrasah tersebut. 

Tanggapan masyarakat desa Kedaton dalam melihat alumni madrasah 

yang tinggal di desa tersebut pun terbilang baik, hal tersebut masyarakat 

ungkapkan dengan melihat banyaknya alumni madrasah tersebut yang rajin 

solat di masjid juga aktif dalam kegiatan yang ada di masyarakat desa 

Kedaton. 

 

 

Kata Kunci : Persepsi masyarakat, MTs.N 1 Lamsel  
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MOTTO 

 

 

                           

 

Artinya : Kemudian pandanglah sekali lagi niscaya penglihatanmu 

akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat dan 

penglihatanmu itupun dalam Keadaan payah.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Persepsi merupakan suatu proses yang dipelajari melalui interaksi 

dengan lingkungan sekitar. Persepsi dapat digunakan dalam 

mengungkapkan suatu pengalaman baik itu benda ataupun kejadian yang 

telah atau sedang dialami oleh seseorang tersebut. Dalam kamus standard 

persepsi diartikan sebagai sebuah pengaruh ataupun sebuah kesan pada 

suatu benda dengan menggunakan pengamatan pancaindera.  

Reaksi persepsi yang diberikan seseorang bisa menjadi reaksi atau 

tanggapan yang positif atau tanggapan yang negatif. Reaksi positif 

merupakan tanggapan yang baik berupa rasa senanng sehingga dalam 

memberikan respon dan selanjutnya akan menampakkan kecendrungan 

untuk berbuat. Sedangkan reaksi negatif yang diberikan seseorang bisa 

menimbulkan hal negatif berupa rasa tidak senang akan menampakkan 

kecendrungan reaksi untuk menghindari, menjauhi, dan bisa menimbulkan 

reaksi cuek.  

Dalam prosesnya persepsi sendiri terbagi kedalam beberapa aspek 

diantaranya aspek psikologi, aspek estetika dan lain sebagainya. Namun 

dalam penelitian ini persepsi yang digunakan ialah persepsi standard yakni 

persepsi pengamatan (penglihatan) melalui pancaindera terhadap suatu 

benda ataupun lingkungan yang melahirkan kesan kepada obyek yang 

menjadi pengamatan tersebut.   

Pembangunan Pendidikan beserta seluruh dimensinya merupakan 

persoalan yang menarik untuk dicermati, dikaji, didiskusikan dan di analisis 
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secara kritis sehingga pelaksanaan pendidikan di Indonesia dapat dipahami 

secara mendasar, komprehensif, realistis, merata dan obyektif. Pelaksanaan 

pendidikan di Indonesia, dengan segala kelebihan dan kekurangannya belum 

sepenuhnya mampu mewujudkan pembangunan pendidikan berkarakter 

sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam UUD 

1945. Oleh karena itu, pembangunan dan pelaksanaan pendidikan 

berkarakter pada dasarnya merupakan pilar utama dalam pelaksanaan 

pembangunan nasional. Pemikiran ini sesuai dengan hakikat pengembangan 

nasional, yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan 

pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. 

 Dalam kerangka mengembangkan dan meningkatkan mutu pendidikan, 

pemerintah menetapkan delapan Standard Nasional Pendidikan (SNP) 

sebagaimana tercantum dalam pasal 35 ayat (1) Undang-undang Republik 

Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang 

dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 

tentang standard nasional pendidikan yakni : Standard isi, Standard 

kompetensi kelulusan, Standard pendidik dan tenaga kependidikan, Standar 

sarana dan prasarana, Standar pengelolaan, Standar pembiayaan, dan 

Standar penilaian Pendidikan.
2
 

Tujuan pendidikan yang dicanangkan dalam Undang-undang Republik 

Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional tidak 

terlepas dari tujuan pendidikan Islam. Tobroni sebagaimana dikutip dari 

                                                 
2 Redaksi Sinar Grafika,Undang Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 

2005 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) dan Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan,(Jakarta:Sinar Grafika,2011), Cet IV 



3 

 

 

Suryadi mengemukakan bahwa dalam aktifitas pendidikan, tujuan atau cita-

cita dirumuskan dalam tujuan akhir (the ultimate of education) secara padat 

dan singkat. Tujuan pendidikan Islam biasanya digambarkan dalam dua 

perspektif, yaitu manusia (pribadi) ideal dan masyarakat (makhluk sosial) 

ideal. Persepektif manusia ideal seperti Insan kamil, insane cita, muslim 

paripurna, manusia yang beriman dan bertakwa dan berpengetahuan serta 

menguasai teknologi, merupakan dambaan dan tujuan dari pendidikan Islam 

itu sendiri.
3
 

Kerangka dasar sebagaimana diketahui menurut para pakar pendidikan 

Islam dalam kongres sedunia tentang pendidikan Islam telah merumuskan 

tujuan Pendidikan Islam yaitu : 

Menyeimbangkan pertumbuhan personalitas manusia secara menyeluruh 

melalui latihan kejiwaan, pembentukan nalar intelektual, perasaan dan 

kepekaan. Pendidikan harus melayani pertumbuhan manusia dari semua 

aspeknya meliputi spiritual, intelektual, daya imajinasi, jasmaniah, ilmiah, 

bahasa, baik individual maupun kolektif, serta memotivasi semua aspek 

tersebut demi kebaikan dan mencapai kesempurnaan. Tujuan akhir 

pendidikan adalah realisasi penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah baik 

individu, masyarakat, dan ummat manusia.
4
 

Rumusan tersebut menunjukan bahwa pendidikan Islam memiliki tujuan 

yang luas dan dalam, sesuai kebutuhan manusia sebagai makhluk individu 

dan sosial yang dijiwai oleh ajaran agama. Pendidikan harus melayani 

pertumbuhan manusia dari semua aspeknya baik spiritual, intelektual, 

imajinasi, jasmaniah, ilmiah, maupun bahasanya. Pada akhirnya tujuan itu 

adalah realisasi penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah SWT baik 

perorangan, masyarakat maupun ummat manusia. Pendidikan dalam arti 

                                                 
3 Supriyadi, Peranan Pembina Kegiatan Ekstrakulikuler PAI dalam Pembinaan 

Akhlak Peserta Didik di SMA 7 Manado,Tesis, (Manado : UIN Alauddin, 2010), h. 2 
4
 Abuddin Nata, Ilmu Pendidikan Islam, ( Jakarta : Kencana Prenada Media 

Group, 2010),h. 30,  Cet, I 
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yang luas termasuk pendidikan di sekolah atau madrasah, memegang 

peranan sangat strategis dalam setiap masyarakat dan kebudayaan. Suatu 

keniscayaan bahwa pendidikan Islam menjadi andalan dalam masyarakat 

modern, karena lembaga-lembaga pendidikan tersebut merupakan pusat 

pengendali masa depan suatu masyarakat dan bangsa. Lembaga-lembaga 

pendidikan menjadi arena saling mempengaruhi dari kelompok-kelompok 

masyarakat untuk kepentingan kelompoknya dan juga untuk ekstensi diri di 

era modern ini. Bila dicermati sejarah lahirnya  Madrasah, proses tumbuh 

dan kembangnya dilakukan untuk memajukan ummat dan masyarakat 

sebagai prakarsa atas kepentingan didalamnya.    

Para masyarakat juga tentunya mempunyai kesadaran bahwa pendidikan 

Agama untuk anak sangatlah penting karena dengan menyekolahkan anak di 

madrasah dapat memberikan pendidikan yang sesuai dengan syari‟at Islam. 

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT tentang perlunya memperdalam 

ilmu pengetahuan Agama yang tertuang dalam Surat (At-Taubah : 122) : 

                        

                       

     

Artinya : (tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke 

medan perang). mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara 
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mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang 

agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka 

telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.) 

 

Ibnu Hatim menjelaskan menurut riwayat hadits tersebut melalui 

Abdullah bin Ubaid bin Amir yang menceritakan, bahwa keinginan Umat 

Islam yang sangat besar untuk ikut berjihad sehingga ketika Rasulullah 

mengirimkan pasukan perang, maka mereka semuanya ingin berangkat. 

Mereka meninggalkan Rasulullah SAW di Madinah bersama dengan orang-

orang yang lemah. Maka turunlah surat At-Taubah sebagai respon atas 

perilaku sahabat Nabi. Berdasarkan asbabun nuzul surat At-Taubah diatas, 

dapat dipahami bahwa ketika umat Islam berada dalam peperangan, 

hendaknya semua orang Islam tidak berangkat ke medan perang. Akan 

tetapi sebagian umat Islam harus ada yang tinggal di daerahnya untuk 

menuntut ilmu. Para sahabat yang tidak suka ke medan perang bertugas 

menuntut ilmu dan mendalaminya dengan tekun agar ajaran-ajaran agama 

itu dapat diajarkan secara merata dan dakwah dapat dilakukan dengan cara 

yang lebih efektif dan bermanfaat serta kecerdasan umat Islamdapat di 

tingkatkan.  

Ayat diatas menjelaskan bahwa menuntu ilmu Agama tidak kalah 

pentingnya dengan berperang di jalan Allah karena dengan menuntut ilmu 

pun sama saja dengan berjuang di jalan Allah. Itulah mengapa menuntut 

ilmu Agama Islam menjadi anjuran untuk para masyarakat agar kecerdasan-

kecerdasan yang dilahirkan dari para anak yang belajar ilmu Agama dapat 

menolong Agama Allah dari segi apapun. Lebih lanjut salah satu cara dalam 
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memperddalam ilmu Agama Islam ialah salah satu caranya adalah dengan 

menyekolahkan anak kesekolah Agama baik itu pondok pesantren ataupun 

dalam hal ini adalah sekolah Agama atau yang lebih dikena dengan nama 

Madrasah.  

Fakta dilapangan menunjukan bahwa pandangan masyarakat di desa 

Kedaton terhadap keberadaan Madrasah beragam hal ini diperoleh dari hasil 

observasi dan wawancara. Padangan masyarakat terhadap madrasah 

memiliki sudut pandangnya masing-masing seperti yang terjadi di Madrasah 

Tsanawiyah Negri 1 Lampung Selatan. Pandangan-pandangan masyarakat 

ini diperoleh dari masyarakat sekitar yang tinggal dan bermukim disekitar 

daerah Madrasah tersebut, juga diambil dari beberapa tokoh yang ada di 

desa tersebut. Namun pandangan-pandangan tersebut hanya sebatas ingin 

mengetahui tentang pemahaman dan tanggapan masyarakat terhadap 

Madrasah Negri 1 Lampung Selatan terhadap apa saja yang Masyarakat 

Kedaton tersebut amati terhadap Madrasah itu. Dalam hal ini penelitian ini 

hanya untuk menguraikan pandangan-pandangan Masyarakat desa Kedaton 

terhadap Madrasah dan merespon tanggapan-tanggapan Masyarakat 

terhadap Madrasah lewat seluruh komponen stake holder yang ada di 

Madrasah tersebut. 

Didalam penelitian ini peneliti telah memperoleh beberapa pandangan 

masyarakat terhadap MTs.N 1 Lampung Selatan. Yang menjadi sasaran  

peneliti, tentang persepsi masyarakat disini adalah bagaimana pemahaman 

dan tanggapan masyarakat desa Kedaton terhadap lingkungan fisik (kasat 

mata) yang ada di MTs.N 1 Lampung Selatan. Hal tersebut peneliti 
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dapatkan dari observasi terhadap aktifitas masyarakat, pandangan-

pandangan masyarakat dan beberapa didapatkan dari interview dengan 

masyarakat dan tokoh adat sekitar. Kemudian hal yang dilihat oleh peneliti 

untuk masyarakat terhadap lingkungan fisik Madrasah yakni pemahaman 

masyarakat terhadap MTs.N 1 Lamsel, tanggapan masyarakat terhadap 

lulusan madrasah tersebut serta aktifitas kegamaan yang ada di madrasah 

tersebut. 

Ketiga hal diatas adalah pendeskripsian yang peneliti ingin lakukan 

terhadap masyarakat desa kedaton berkaitan dengan lingkungan fisik (kasat 

mata) terhadap MTs.N 1 Lampung Selatan. Hal tersebut tentulah menjadi 

salah satu dorongan untuk MTs.N 1 Lampung Selatan agar menjadi 

madrasah yang berkualitas baik sesuai dengan standard nasional pendidikan 

(SNP). Masukann-masukan yang didapat dari masyarakat desa kedaton 

sendiri adalah masukan standard yang sifatnya apa yang dilihat dan kasat 

mata itu yang menjadi resspon masyarakat untuk madrasah tersebut karena 

seperti diketahui bahwa madrasah berkualitas adalah madrasah yang 

memiliki ciri-ciri : 

Definisi konseptual dari madrasah didasarkan pada peraturan pemerintah 

No. 28 dan 29 serta diikuti oleh surat keputusan menteri pendidikan dan 

Kebudayaan dan mentri agama, dapat diketahui madrasah adalah sekolah 

yang berciri khas agama Islam. Adapun dalam pengertian madrasah yakni 

pada Undang-Undang No. 20 tahun 2003 pada pasal 17 dan 18. Juga dapat 

dilihat tentang mutu nasional pendidikan yaitu Dalam kerangka 

mengembangkan dan meningkatkan mutu pendidikan, pemerintah 
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menetapkan delapan Standard Nasional Pendidikan (SNP) sebagaimana 

tercantum dalam pasal 35 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia 

nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang dijelaskan 

lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang 

standard nasional pendidikan. 

Deskripsi diatas adalah merupakan teori atau landasan-landasan tentang 

pembentukan kualitas madrasah yang baik dan ideal sesuai dengan 

peraturan dan perundang-undangan. Sedangkan definisi operasional dari 

madrasah ialah lembaga pendidikan yang bercirikhas islam yang lahir dari, 

oleh dan untuk masyarakat. Kualitas pendidikan madrasah menurut standard 

nasional pendidikan adalah pendidikan yang menghasilkan lulusan yang 

sesuai dengan harapan masyarakat, baik dalam kualitas pribadi, moral, 

pengetahuan maupun kompetensi kerja menjadi syarat mutlak dalam 

kehidupan masyarakat.  

Pandangan masyarakat sangatlah berkaitan karena dari cirri-ciri 

madrasah baik secara landasan teori ataupun operasional (fisik) madrasah 

yang baik dan bagus dapat dilihat dari mutu lulusan madrasah tersebut, 

aktifitas keagamaan yang ada di madrasah tersebut, dan akhlak peserta didik 

yang ada di madrasah tersebut ketika bermasyarakat.   

Masyarakat desa Kedaton sendiri merupakan masyarakat umum yang 

terdiri dari banyak golongan terutama dalam hal pekerjaan. Masyarakat desa 

Kedaton sendiri merupakan masyarakat yang hampir 97% merupakan 

masyarakat yang beragama Islam. Dengan banyaknya golongan didalam 

masyarakat ini tentulah banyak faktor dan pandangan terhadap Madrasah 
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tersebut didalamnya. Terlebih memang letak geografis madrasah tersebut 

ada di dalam lingkungan masyarakat desa Kedaton. Didalam penelitian ini 

peneliti hanya membantu mendeskripsikan apa yang menjadi pandangan 

masyarakat sekitar terhadap MTs.N 1 Lampung Selatan.      

Pandangan-pandangan masyarakat tersbut sifatnya hanyalah subyektif 

artinya, kita tidak bisa mengontrol tentang apa persepsi mereka terhadap 

Madrasah tersbut. Peneliti hanya menguraikan pandangan-pandangan yang 

sudah di himpun dari beberapa masyarakat yang menjadi obyek untuk 

penelitian ini. Peran Stake holder sekolah pun diperlukan dalam menjawab 

pandangan-pandangan masyarakat yang beragam ini agar tetap bisa 

mengeksistensikan keberadaan Madrasah dan menjaga nama baik Madrasah 

agar tetap eksis dan tak kalah saing dengan sekolah umum lainnya. 

Tantangan untuk terus mengeksistensikan keberadaan Madrasah harus 

ditanggapi dengan cepat dan berkelanjutan agar Madrasah tetap bisa terus 

berkembang dan berkompeten dalam pelaksanaan pendidikannya.  

Tujuan lain dari upaya mengeksistensikan keberadaan Madrasah ini 

adalah juga untuk memberikan pandangan-pandangan yang baik dari 

masyarakat untuk Madrasah agar tetap berkelanjutan dan tentunya agar 

mendapatkan kepercayaan dari para masyarakat bahwasanya Madrasah 

adalah sekolah yang terpercaya dan berkompeten untuk mencetak bibit-bibit 

unggul baik sesuai syari‟at Islam ataupun dari Sains. Pandangan masyarakat 

ini tentunya hanyalah replika dari apa yang mereka lihat dan dari apa yang 

mereka dengarkan dari informasi-informasi yang beredar agar mendapat 

kepercayaan dari masyarakat ini tentang keberadaan Madrasah tentunya 
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harus dengan bukti-bukti yang nyata seperti dalam hal prestasi, Madrasah 

mampu bersaing dan bisa mendapat gelar-gelar juara perlombaan agar 

pandangan masyarakat terhadap Madrasah tersebut bisa stabil dan tidak 

berpandangan buruk terhadap Madrasah.  

 Berbagai fakta dan tantangan yang ada dilapangan menunjukan bahwa 

betapa beragamnya pemahaman dan tanggapan masyarakat Kedaton 

mengenai madrasah. Hal inilah yang dapat menjadi daya jual untuk 

Madrasah Negri 1 Lampung Selatan untuk bisa mengekspos madrasah agar 

tetap bisa bersaing dengan sekolah-sekolah Umum yang lain. Karena apa 

yang masyarakat lihat itulah yang menjadi persepsi mereka tentang sekolah. 

Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dilakukan meskipun telah ada 

penelitian yang pernah dilakukan mengenai persepsi masyarakat terhadap 

Madrasah Tsanawiyah sebagaimana penulis uraikan diatas. Adapun 

penelitian ini difokuskan untuk memperoleh data persepsi masyarakat 

terhadap Madrasah Tsanawiyah Negri 1 Lampung Selatan di Desa Kedaton 

kecamatan Kalianda. 

B. Fokus Penelitian 

Pada dasarnya penelitian Kualitatif tidak dimulai dari sesuatu yang 

kosong, tetapi dilakukan berdasarkan persepsi seorang terhadap adanya 

masalah. Dan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan fokus 

penelitian.
5
 Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam latar belakang 

masalah yang mendasari penelitian ini, maka fokus penelitian yang akan 

                                                 
5 Ahmad Falah, “Studi Analisis Aspek-aspek Keberhasilan Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam di SDN 01 Karangmalang Gebog Kudus”, Elementary, vol. 03. 

No.01, (Januari-Juni 2015), h.175 
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penulis lakukan adalah mengenai persepsi masyarakat terhadap Madrasah 

Tsanawiyah Negri 1 Lampung selatan di Desa Kedaton Kecamatan 

Kalianda. 

C. Sub Fokus Penelitian 

Sub fokus dalam penelitian ini adalah ingin mengetahui persepsi 

masyarakat di Desa Kedaton terhadap Madrasah Tsanawiyah Negri 1 

Lampung Selatan dalam hal lingkungan fisik (kasat mata) yakni : 

1. Pemahaman masyarakat terhadap MTs.N 1 Lamsel 

2. Tanggapan masyarakat terhadap aktifitas keagamaan di Madrasah 

3. Tanggapan masyarakat terhadap lulusan/alumni Madrasah  

D. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas, peneliti merumuskan masalah sebagai 

berikut:  

1. Bagaimana pemahaman masyarakat desa Kedaton terhadap MTs.N 1 

Lamsel ? 

2. Bagaimana tanggapan masyarakat desa Kedaton terhadap aktifitas 

keagamaan disekitar madrasah ? 

3. Bagaimana tanggapan masyarakat desa Kedaton terhadap 

lulusan/alumni Madrasah ? 

E. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui pemahaman dan tanggapan masyarakat Desa 

Kedaton terhadap MTs.N 1 Lampung Selatan dalam hal lingkungan fisik 

(kasat mata) baik dalam hal alumni madrasah tersebut, aktifitas keagamaan 

disekitar madrasah tersebut. 
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F. Manfaat Penelitian 

 Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi keilmuan bagi perkembangan ilmu pengetahuan 

khususnya tentang Madrasah Tsanawiyah Negri 1 Lampung Selatan 

Kalianda. 

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangsih pemahaman kepada masyarakat Desa Kedaton dalam 

memandang atau memposisikan Madrasah Tsanawiyah Negri 1 

Lampung Selatan 

3. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangsih 

pemahaman dan masukan kepada Lembaga Pendidikan Islam dalam 

berperan pada masyarakat Kecamatan Kalianda. 

 



 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Persepsi Masyarakat 

1. Pengertian Persepsi Masyarakat 

Persepsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai 

tanggapan atau penerimaan langsung dari suatu proses seseorang melalui 

pancainderanya.
1
 Persepsi diartikan sebagai suatu proses pengamatan 

seseorang terhadap lingkungan dengan menggunakan indera-indera yang 

dimiliki sehingga ia menjadi sadar akan segala sesuatu yang ada 

dilingkungannya.
2
 Hal tersebut tertuang dalam firman Allah SWT Surat 

(As-Sajadah : 9) : 

                      

                 

Artinya : (kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya 

roh (ciptaan)-Nya dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, 

penglihatan dan hati; (tetapi) kamu sedikit sekali bersyukur.) 

Menurut Bimo Walgito persepsi adalah suatu proses yang didahului oleh 

penginderaan, yaitu merupakan proses yang berwujud diterimanya stimulus 

oleh individu melalui alat inderanya atau juga disebut proses sensoris. 

Namun proses itu tidak berhenti sampai di situ saja, melainkan stimulus itu 

                                                 
1
 Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

(Jakarta:  Balai Pustaka, 2003), h.863 
2
 Indra Tanra, Persepsi Masyarakat Tentang Perempuan Bercadar, Jurnal 

Equilibrium Pendidikan Sosiologi, Vol.III No.1, (Mei 2015), h.8 
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diteruskan dan selanjutnya merupakan proses persepsi.
3
 Jalaluddin Rahmat 

dalam bukunya Psikologi Komunikasi  “ persepsi adalah pengalaman 

tentang suatu objek peristiwa atau hubungannya yang diperoleh dengan 

mengumpulkan informasi dan menafsirkan pesan”.
4
 Sarlito Wirawan dalam 

bukunya Pengantar Umum Psikologi “ persepsi adalah kemampuan untuk 

membeda-bedakan, mengeompokkan, memfokuskan dan sebagainya.
5
 

Selanjutnya Slameto Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya 

“ persesi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi ke 

dalam otak. Melalui persepsi inilah manusia terus-menerus mengadakan 

hubungan dengan lingkungan, hubungan ini dilakukan lewat indranya yaitu 

penglihatan, pendengaran, peraba, perasaan dan penciuman.”
6
 Persepsi 

merupakan apa yang dialami dengan segera oleh seseorang.persepsi 

menghubungkan jalan kealam sekitar untuk mengetahui, mendengar, 

mencium, merasa juga dengan membau dengan segera berdasarkan lat 

indera. Dengan demikian seseorang akan mempunyai persepsi yang 

beraneka ragam terhadap suatu obyek.
7
 Sehingga dapat dimengerti bahwa 

sesorang akan mempunyai persepsi yang beraneka ragam dan hal ini didapat 

dari memahami, mengingat stimulus yang dapat mengakibatkan pandangan 

yang bereda terhadapsuatu obyek, tergantung dari sudut pandang stimulus 

yang mana dan juga pada pengalaman subyek yang dipandang. 

                                                 
3
 Bimo Walgito, Pengantar Psikologi Umum, (Yogyakarta: Andi Offset, 

2004),h.87 
4
 Jalaluddin Raahmat, Psikologi Komunikasi, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2004), h.51 
5
 Sarlito Wirawan Sarwono,  Pengantar Umum Psikologi, ( Jakarta: Bulan 

Bintang, 2000),h.39 
6
 Slameto, Belajar dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhi, ( Jakarta: Rineka 

Cipta), h.102 
7
 Fajar Wahyudi Utomo, Risma Sugihartati, Diversitas Persepsi Masyarakat 

Terhadap Pendidikan, SOCIA: Jurnal-Jurnal Ilmu Sosial, Vol. 15 No. 2, ( 2018 ), h. 199 
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Persepsi merupakan suatu proses informasi yang didahului melalui 

pengindraan dan kemudia akan diolah diorganisasikan kemudian 

diinterprestasikan sehingga individu akan mengerti tentang apa yang 

diperolehnya yang akan memeunculkan suatu anggapan. Persepsi 

merupakan aktivitas yang terintegrasi dalam diri individu, persepsi dapat 

dikemukakan kareana sebuah perasaan, kemampuan berpikir, serta 

pengalaman-pengalaman suatu indvidu yang tidak sama yang nantinya hasil 

setap individu akan berbeda-beda. Persepsi adalah objek-objek disekitar 

kita, kita tangkap melalui alat-alat indera dan di proyeksikan pada bagian 

tertentu di otak sehingga kita dapat mengamati obyek tersebut. Persepsi 

dapat didefinisikan sebagai proses yang kita gunakan untuk 

menginterprestasikan data-data sensoris.
8
 

Persepsi berhubungan dengan sensasi dimana sensasi mengacu pada 

pendekteksian dini terhadap energy dari dunia fisik., kemudian studi 

terhadap sensasi umumnya berkaitan dengan struktur dan mekanisme 

sensorik. Sedangan persepsi melibatkan kognisi tinggi dimana dalam 

menginterprestasikan terhadap informasi sensorik. Kemudian nantinya 

kejadian-kejadian tersebut akan diproses sesuai dengan pengetahuan yang 

dimiliki hal tersebut yang memberikan makna terhadap pengalaman 

sensorik.
9
 Persepsi mengandung suatu proses dalam diri untuk mengetahui 

dan mengevaluasi sejauh mana kita mengetahui orang lain. Pada proses ini 

kepekaan dalam diri seseorang terhadap lingkungan sekitar mulai terlihat. 

Cara pandang akan  menentukan kesan yang dihasilkan dari proses persepsi. 

                                                 
8
 Wenner J. Steverin, Teori Komunikasi: Metode dan Terapan di Dalam Media 

Massa, ( Jakarta: Kencana, 2008),h.83 
9
 Robert L. Solso, dkk, Psikologi Kognitif, ( Jakarta: Erlangga, 2007),h.75-76 
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Persepsi pada hakikatnya adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap 

orang dalam memahami informasi tentang lingkungannya, baik lewat 

penglihatan, pendengaran, pemghayatan, perasaan dan penciuman. Kunci 

dalam memahami persepsi yaitu terletak pada pengenalan bahwa persepsi 

itu merupakan suatu penafsiaran yang unik terhadap situasi dan bukannya 

pencatatan yang benar terhadap situasi.
10

 

Kotler dan Keller mendefinisikan persepsi (perception) sebagai proses 

di mana kita memilih, mengatur dan menerjemahkan masukan informasi 

untuk menciptakan gambaran dunia yang berarti. Hawkins, et al 

mengatakan “Information processing is a series of activities by which 

stimuly are perceived, transformed into information, and stored. 

Information processing having four major steps: exposure, attention, 

interpretation, and memory. The first three of these constitute perception‟‟. 

Definisi tersebut mempunyai arti bahwa proses penerimaan informasi adalah 

sebuah serangkaian dari aktivitas stimuli diterima, diubah dan disebarkan. 

Proses informasi mempunyai empat tahap: pemaparan, perhatian, 

interpretasi, dan memori.  

Dari pendapat kedua pakar tersebut dapat disimpulkan persepsi terdiri 

dari perhatian, pemahaman dan ingatan. 

a. Perhatian (Attention) merupakan alokasi kapasitas kognitif ke sebuah 

objek atau tugas sehingga informasi secara sadar dapat diproses . 

b. Pemahaman (Comprehension) merupakan sebuah proses seseorang 

membentuk berbagai arti dan struktur pengetahuan yang mewakili 

                                                 
10

 Miftah Thoha, PerilakuOrganisasi: Konsep Dasar dan Aplikasinya, (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2011),h.142 
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konsep, objek, perilaku dan peristiwa relevan dalam hidup seseorang 

atau individu tersebut.  

c. Ingatan (Memory) merupakan sebuah fungsi dari kognisi yang 

melibatkan otak dalam pengambilan informasi. 
11

 

d. Istilah persepsi biasanya digunakan untuk mengungkapkan tentang 

pengalaman terhadap sesuatu benda atau suatu kejadian yang 

dialami. Definisi lain menyebutkan bahwa persepsi adalah 

kemampuan membeda-bedakan, mengelompokkan, memfokuskan 

perhatian terhadap stu objek rangsang. Dalam proses 

pengelompokkan dan membedakan ini persepsi melibatkan proses 

interprestasi berdasarkan pengalaman terhadap satu periatiwa atau 

objek.
12

 

e. Lebih lanjut Lave mengemukakan bahwa “ pengetahuan, nilai-nilai, 

norma-norma, persepsi dan lain-lain tidak hanya terwujud ke dalam 

diri manusia” baim persepsi ataupu pengetahuan adalah proses yang 

dialami oleh manusia. Proses tersebut berisikan serangkaian aturan 

untuk bertindak, dan individu dilihat sebagai pelaku yang melakukan 

encoding dan decoding symbol-simbol dan mengikuti sebuah 

Grammar .
13

 Jadi dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah 

kemampuan seseorang menanggapi dan memahami suatu objek ( 

                                                 
11

 Ainul Chanafi dkk, Pengaruh Persepsi Masyarakat Terhadap Implementasi 

Corporate Social Responsibility (Csr) Dan Dampaknya Pada Citra Perusahaan (Survei Pada 

Masyarakat Sekitar pt. Greenfields Indonesia yang Bertempat Tinggal di Rw. 02 Dusun 

Maduarjo Desa Babadan Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang),Jurnal Administrasi 

Bisnis (JAB), Vol. 3 No. 1, (Maret 2015),h.3 
12

 Abdul Rahman Saleh, Psikologi: Suatu Pengantar dalam Prespektif Islam, 

(Jakarta: Kencana, 2009), h.110 
13

ibid 
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benda atau peristiwa) yang diamatinya. Adapun indikator dalam 

persepsi menurut robbins ada 2 macam yakni : 

1) Penerimaan 

Penerimaan yang dimaksud adala sebuah informasi yang didapatkan 

oleh pelaku persepsi dalam menganalisa dan melihat sebuah obyek untuk 

nantinya timbul sebuah tanggapan/respon. 

2) Evaluasi 

Maksud evaluasi disini adalah berkaitan dengan informasi yang 

didapatkan akan dikelola dan dirangsang oleh panca indera sehingga 

menghasilkan tindakan terhadap obyek yang diamati. 

Sedangkan indikator persepsi menurut Bimo Walgito adalah : 

1) penyerapan terhadap obyek 

2) pengertian atau pemahaman 

3) penilaian atau evaluasi 

Dari pendapat kedua tokoh diatas dapat disimpulkan bahwa 

indikator persepsi itu dimulai dengan adanya sebuah tangkapan berupa 

informasi yang didapat dari luar kemudian dilakukan pengelolaan oleh 

panca indera sehingga menghasilkan evaluasi/penilaian yang dalam hal ini 

adalah berupa tindakan/respon dari si pelaku persepsi terhadap obyek yang 

diamati. Adapun berkenaan dengan masyarakat maka indikator persepsi 

masyarakat dalam penelitian ini adalah meliputi perhatian, pemahaman, dan 

evaluasi/penilaian terhadap sebuah obyek.
14

 

 

                                                 
14

 Rofiq Faudy Akbar, Analisis Persepsi Pelajar tingkat menengah pada Sekolah 

tinggi Agama Islam Negri Kudus, (Jurnal penelitian pendidikan Islam, Edukasia STAIN 

Kudus : 2015), Vol. 1, No 1, Februari 2015 
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2. Jenis-jenis Persepsi 

Menurut Irwanto, sebuah Individu melakukan interaksi dengan 

obyek-obyek yang dipersepsikan maka hasil persepsi dapat dibagi menjadi 

dua yaitu: 

a. Persepsi positif. Persepsi yang menggambarkan segala pengetahuan 

( tahu tidaknya atau kenal tidaknya) dan tanggapanya yang 

diteruskan dengan upaya pemanfaatannya. Hal tersebut dapat 

diteruskan dnegan keaktifan dalam menerima atau mendukung 

terhadap obyek yang sendang dipersepsikan. 

b. Persepsi negative. Persepsi yang menggambarkan segala 

pengetahuan ( tahu tidaknya atau kenal tidaknya) dan tanggapan 

yang tidak selaras dengan obyek yang dipersepsi. Hal itu akan 

diteruskan dengan kepasifan atau menolak dan menentang terhadap 

obyek yang dipersepsikan.
15

 

Persepsi baik yang negative ataupun positif akan selalu memepengaruhi 

dri seorang individu dalam melakukan suatu tindakan.  Dan munculnya 

persepsi yang positif dan negative semua itu tergantung pada bagaimana 

cara seseorang menggambarkan segala pengetahuannya tentang suatu obyek 

yang sedang dipersepsikan. 

3. Proses Persepsi 

Persepsi terdiri daro beberapa komponen dimana anatara satu dengan 

yang lainnya Saling berkaitan, saling menunjang atau bisa dikatakan sebagai 

suatu sistem , agar seseorang menyadari dapat mengadakan persepsi. Untuk 

itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu: 

                                                 
15

 Irwanto, Psikologi Umum, ( Buku Panduang Mahasiswa), ( Jakarta: PT 

Prehallindo, 2002),h.71 
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a. Adanya objek yang dipersepsi, objek yang dapat menimbulakan 

stimulus yang akan mengenai reseptornya. 

b. Reseptor merupakan alat untuk menerima stimulus, disamping itu 

harus ada pada syaraf sensoris yang merupakan stimulus yang 

diterima reseptor pusat susunan saraf yaitu sebagai alat utntuk dapat 

mengadakan respon diperlukan saraf sensoris. 

c. Adanya pengertian yang merupakan langkah pertama sebagai suatu 

persiapan akan mengadakan persepsi tanpa perhatian tidak akan 

terjadi persepsi.
16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 : Proses Persepsi ( Diadaptasi dari Salmon, : 2002) 

 

Stimulus adalah setiap bentuk fisik, visual atau komunikasi verbal yang 

dapat mempengaruhi tanggapan setiap individu. Persepsi pada setiap 

individu terhadap suatu objek akan berbeda-beda. Oleh karena itu, persepsi 

memiliki subjektif. Persepsi dibentuk oleh seseorang dipengaruhi oleh piki 

ran dan lingkungan seitarnya. Selain itu, satu hal yang perlu diperhatikan 

dari persepsi adalah bahwa persepsi secara subsatnsial bisa sangat berbeda 

dengan realitasnya.Gambar 2.1 menjelaskan bagaimana stimuli ditangkap 
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melalui indra ( sensasi), kemudian di proses oleh penerima stimulus ( 

persepsi).
17

 

Proses terjadinya persepsi dapat dijelaskan yaitu onjek akan 

menimbulakn stimulus kemudian akan mengenai alat indra setelah itu 

stimulu yang diterima alat indra akan diteruskan oleh alat sensoris. 

Kemudian terjadilah proses ke otak sebagai pusat kesadaran sehingga 

individu menyadari apa yang dilihat, apa yang didengar dan apa yang 

diraba.Taraf terakhir dari proses persepsi ialah individu menyadari apa yang 

didlihat, apa yang didengar dan apa yang diraba, yaitu stimulus yang 

diterima melalui alat indra. Proses ini merupakan proses terakhir dari 

persepsi dan merupakan proses sebenarnya. Respon sebagai akibat dari 

persepsi dapat diambil oleh individu kedalam berbagai macam bentuk. 

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi Persepsi 

Faktor-faktor yang memengaruhi persepsi bisa terletak dalam diri 

pembentuk persepsi, dalam diri objek atau target yang diartikan, atau dalam 

konteks situasi di mana persepsi tersebut dibuat.Asumsi yang didasarkan 

pada pengalaman masa lalu dan persepsi persepsi yang dipengaruhi oleh 

asumsi-asumsi yang didasarkan pada pengalaman masa lalu.Persepsi 

seseorang tidak timbul begitu saja.Tentuada faktor-faktor yang 

mempengaruhinya. Menurut Sondang P. Siagian, secara umum dapat 

dikatakan bahwa terdapat tiga faktor yang mempengaruhi persepsi 

seseorang:
18
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a. Dari diri orang yang bersangkutan 

Apabila seseorang melihat sesuatu dan berusaha memberikan 

interpretasi tentang apa yang dilihatnya itu, ia dipengaruhi oleh karakteristik 

individual yang turut berpengaruh seperti: 

1) Sikap 

2) Motif 

3) Kepentingan 

4) Pengalaman 

5) Harapan 

b. Sasaran Persepsi 

Sasaran itu mungkin berupa orang, benda, atau peristiwa.Sifat-sifat 

sasaran itu biasanya berpengaruh terhadap persepsi orang yang melihatnya. 

Gerakan, suara, ukuran, tindak tanduk dan ciri-ciri lain dari sasaran persepsi 

turut menentukan cara pandang orang yang melihatnya. 

c. Faktor Situasi 

Persepsi harus dilihat secara kontekstual yang berarti dalam situasi 

mana persepsi itu timbul perlu pula mendapat perhatian.Situasi merupakan 

faktor yang turut berperan dalam penumbuhan persepsi seseorang.
19

 

Tjiptono dan Anastasia sebagaimana dikutip oleh Didi Priyitno 

menjelaskan bahwa persepsi dipengaruhi oleh kerja sama faktor luar( 

(stimulus) dan factor dalam (personal). Faktor luar meliputi hal-hal yang 

berasal dari luar individu, seperti pendidikan, pengalaman, lingkungan 

sosial dan lain-lain.Faktor dalam adalah semua yang berasal dari individu, 

seperti cipta, rasa, karsa dan keyakinan.Oleh karena itu persepsi dapat 

berubah karenang pengaruh pengalaman, teman, lingkungan, dan lain 
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sebagainya.Faktor luar tersebut diantaranya lingkungan masyarakat di 

sekitarnya.
20

 

 

5. Pengertian Masyarakat  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, masyarakat adalah 

sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu 

kebudayaan yang mereka anggap sama. Masyarakat adalah suatu kelompok 

manusia yang telah memiliki tatanan kehidupan ,norma-norma, adat-istiadat 

yang sama-sama ditaati dalam lingkungannya.Masyarakat harus mempunyai 

syarat-syarat:  

a. Harus ada pengumpulan manusia dan harus banyak 

b. Telah bertempat tinggal dalam waktu yang lama dalam suatu 

daerah tertentu 

c. Adanya aturan-aturan atau undang-undang yang mengatur 

mereka untuk menuju kepada kepentingan dan tujuan bersama. 

Seperti yang sudah tertuang dalam firman Allah SWT tentang 

masyarakat yakni dalam (Surat Al-Hujarat : 13) : 

                            

                     

Artinya : (Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari 

seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa 
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- bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. 

Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah 

orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha 

mengetahui lagi Maha Mengenal.) 

Masyarakat dapat diartikan sebagai kumpulan individu-individu yang 

saling berinteraksi dan memiliki komponen perubahan yang dapat mengikat 

satu individu dengan individu lain dengan perilakunya. Masyarakat yang 

berubah adalah masyarakat yang terdiri dari individu berkepribadian 

baik.Hal itu dibentuk dari performance seseorang.Selanjutnya tidak hanya 

membentuk saja, tapi juga disertai upaya menjadikan hal baik tersebut 

berkualitas. Menurut R.Linton, seorang ahli antropologi mengemukakan, 

bahwa masyarakatt adalah setiap kelompok manusia yang telah cukup lama 

hidup dan bekerjasama, sehingga mereka ini dapat mengorganisasikan 

dirinya berfikir tentang dirinya dalam suatu kesatuan social dengan batasan-

batasan tertentu.
21

 

6. Hubungan Masyarakat dengan Madrasah 

Madrasah merupakan lembaga sosial yang tidak dapat dipisahkan 

dari lingkungannya, sebaliknya masyarakat pun tidak dapat dipisahkan dari 

madrasah.Dikatakan demikian, karena keduanya memiliki kepentingan, 

madrasah merupakan lembaga formal yang diserahi mandar untuk 

mendidik, melatih, dan membimbing generasi muda bagi perannya di masa 

depan, sementara masyarakat merupakan pengguna jasa pendidikan itu. 

Pengaruh masyarakat terhadap madrasah sebagai lembaga social terasa amat 
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kuat, dan berpengaruh pula kepada individu-individu yang ada dilingkungan 

madrasah.Lingkungan dimana madrasah berada merupakan komunitas 

masyarakat yang amat kompleks terdiri dari berbagai macam tingkatan 

masyarakat yang saling melengkapi, dan bersifat unik sebagai akibat latar 

belakan dimensi budaya yang beraneka ragam.Masyarakat yang kompleks 

yang terdiri dari kelompok-kelompok kecil dengan cirri-ciri kolekif yang 

dimilikinya dimana madrasah itu berada ada kalanya mempunyai harapan 

khusus yang berbeda-beda terhadap kebijakan madrasah, seperti sasaran 

tujuan, kurikulum, program dan lainnya.Madrasah memerlukan masukan 

dari masyarakat dalam menyusun program yang relevan, sekaligus 

memerlukan dukungan dalam melaksanakan program tersebut. Di sisi lain 

masyarakat memerlukan jasa madrasah untuk mendapatkan program-

program pendidikan yang relevan. Jalinan semacam itu dapat terjadi, jika 

kepala madrasah aktif dan dapat membangun hubungan yang saling 

menguntungkan. 

Menurut E.Mulyasa, hubungan madrasah dengan masyarakat 

dimaksudkan untuk :mengembangkan pemahaman masyarakat terhadap 

madrasah, menilai program madrasah, mempersatukan orang tua siswa dan 

guru dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan siswa, mengembangkan 

kesadaran tentang pentingnya pendidikan madrasah dalam era globalisasi, 

membangun dan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap madrasah, 

memberitahu masyarakat tentang pekerjaan madrasah, mengerahkan 

dukungan dan bantuan bagi pemeliharaan dan peningkatan program 

madrasah.
22

 

 

Hubungan madrasah dengan masyarakat sangat besar manfaat dan 

artinya bagi kepentingan pembinaan dukungan moral, material, dan 

pemanfaatan masyarakat sebagai sumber belajar. Sedangkan bagi 
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masyarakat dapat mengetahui berbagai hal mengenai madrasah dan inovasi-

inovasi yang dihasilkan, menyalurkan kebutuhan berpartisipasi dalam 

pendidikan, melakukan tekanan, dan tuntutan terhadap madrasah. 

Manajemen hubungan madrasah dengan masyarakat merupakan seluruh 

proses kegiatan madrasah yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja 

dan bersungguh-sungguh, serta pembinaan secara continue untuk 

mendapatkan simpati dari masyarakat, khususnya yang berkepentingan 

langsung dengan madrasah.  Pada hakikatnya, madrasah merupakan bagian 

yang tak terpisahkan dari masyarakat, demikian pula hasil pendidikan yang 

berupa lulusan, akan menjadi harapan dan dambaan masyarakat. Oleh 

karena itu, madrasah tidak boleh menjadi gading bagi masyarakat. 

B. Madrasah 

1. Pengertian Madrasah 

Madrasah adalah isim makan dari kata darasah-yadrus-darsan 

wadur san wa dirsatan, yang bermakna terhapus, hilang 

bekasnya,menghapus, menjadikan usang, melatih dan mempelajari. 

Madrasah berarti tempat untuk mencerdaskan siswa, menghilangkan 

ketidaktahuan, memberantas kebodohan, serta melatih keterampilan mereka, 

sesuai bakat, minat dan kemampuannya. Istilah sekolah/madrasah 

digunakan dengan pengertian yang sama yaitu tempat untuk belajar. Oleh 

karena itu, madrasah berasal dari bahasa arab yaitu madrasah yang artinya 

tempat untuk belajar atau sistem pendidikan Klasikal yang didalamnya 

berlangsung proses belajar mengajar dengan materi-materi kajian yang 

terdiri dari ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum. 
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Pendidikan madrasah telah diakui sebagai bagian dari Sistem 

Pendidikan Nasional (Sisdiknas) setelah lahirnya UU Nomor 12 Tahun 1954 

menjadi rujukan legal pertama kedudukan madrasah dalam Sidiknas.
23

 

Pendidikan khusus yang memiliki derajat sama dengan sekolah-sekolah 

yang bernaung di bawah Kementrian  Pendidikan pada saat itu mulai diakui 

pada tanggal 25 Maret 1975, yaitu dengan lahirnya Surat Keputusan 

Bersama (SKB) tiga menteri. SKB tiga menteri ini mengatur dan 

memperjelas fungsi madrasah yang disejajarkan dengan sekolah umum, 

sekaligus menghindari adanya tumpang tindih peraturan antara Kemenag 

dan Kemendikbud saat itu. Lahirnya SKB tiga menteri ini bertujuan untuk 

meningkatkan mutu madrasah agar memiliki tingkat yang sama dengan 

tujuan umum dan sekolah umum yang setingkat yakni:  

a. Madrasah Ibtidaiyah (MI) setingkat Sekolah Dasar (SD) 

b. Madrasah Tsanawiyah (MTS) setingkat Sekolah Menengah 

tingkat Pertama (SLTP) 

c. Madrasah Aliyah (MA) setingkat Sekolah Menengah tingkat 

Atas (SLTA) 

Kiprah madrasah dan kedudukan legal madrasah dikuatkan kembali 

dalam dalam UU Sisdiknas Nomor 2 Tahun 1989 pasal 11 ayat 1 yang 

menyebutkan bahwa jenis pendidikan yang termasuk jalur pendidikan 

sekolah terdiri atas pendid ikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan 

luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan 

akademik, dan pendidikan profesional. Dalam UU Sisdiknas tersebut 
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disebutkan bahwa tugas madrasah adalah mempersiapkan peserta didik 

untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan 

khusus tentang ajaran agama.Kurikulum di madrasah harus menyertakan 

pengetahuan umum, ini menunjukan bahwa madrasah merupakan suatu 

pendidikan yang terintegrasi dalam Sisdiknas.
24

 

Madrasah yang baik adalah madrasah yang mempunyai visi dan misi 

yang jelas untuk mencapai suatu keberhasilan yang telah di sepakati sebagai 

target atau tujuan. Merujuk kepada madrasah yang ideal dinyatakan bahwa 

landasan teori untuk madrasah yang baik adalah sesuai dengan 

SNP(standars nasional pendidikan) yang mana didalamnya terdapat 8 

standard pendidikan yakni standard isi, standard pengelolaan, standard 

pembiayaan, standard pengembangan, standard pengelolaan, standard 

sarana, standard mutu lulusan madrasah, dan standard tenaga pendidik. 

Kemudian di padatkan karena ketika berbicara standard nasional pendidikan 

(SNP) maka didalam benak masyarakat adalah pandangan yang terlihat saja. 

Maka dari itu ciri madrasah yang ideal yang sesuai dengan standard nasional 

pendidikan harus pula disederhanakan agar dapat terlihat oleh masyarakat 

sekitar diantaranya adalah mutu lulusan madrasah tersebut, aktifitas 

keagamaan, dan akhlak peserta didik ketika bermasyarakat. Hal demikian 

dapat terlihat jelas oleh masyarakat umum sekalipun karena 

pandangan/persepsi yang terlihat adalah persepsi standard dalam bentuk 

penglihatan/visual yang kemudian menjadi tanggapan terhadap obyek yang 

diamati tersebut. Hal tersebut menjadi perwakilan dari madrasah terhadap 
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standard nasional pendidikan atau untuk menuju madrasah yang ideal. 

Karena masukan dari masyarakat umum sangat diperlukan untuk 

pembangunan madrasah yang berkelanjutan. Hal ini tentunya untuk 

mewujudkan pasal 35 ayat 1 Undang-undang republik Indonesia nomor 20 

tahun 2003 tentang sitem pendidikan nasional yang telah dijelaskan lebiih 

lanjut dalam peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standard 

nasional pendidikan (SNP) 

2. Sistem pendidikan dan pengajaran Madrasah 

Perpaduan antara sistem pada pondok pesantren atau pendidikan 

langgar dan sistem yang berlaku pada sekolah-sekolah modern merupakan 

sistem pendidikan dan pengajaran yang dipergunakan di madrasah. Proses 

perpaduan tersebut berangsur-angsur dan mengikuti sistem klasikal. Sistem 

pengajian kitab yang selama ini dilakukan, diganti dengan bidang-bidang 

pelajaran tertentu, walaupun masih menggunakan kitab-kitab yang 

lama.Kurikulum madrasah dan sekolah-sekolah agama masih 

mempertahankan agama sebagai mata pelajaran pokok, walaupun dengan 

presentase yang berbeda.Pada waktu pemerintah republik Indonesia, 

kementrian Agama yang mengadakan pembinaan dan pengembangan 

terhadap sistem pendidikan madrasah melalui kementrian Agama, merasa 

perlu menentukan kriteria madrasah.Kriteria yang diterapkan oleh mentri 

Agama untuk madrasah-madrasah yang berada dalam wewenangnya adalah 

harus memberikan pelajaran Agama sebagai mata pelajaran pokok, paling 

sedikit 6 jam seminggu. 
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3. Pembinaan dan pengembangan Madrasah 

Pendidikan dan pengajaran merupakan suatu kewajiban yang tegas-

tegas menjadi ketentuan dalam islam bagi pemeluknya, sehingga sebagai 

pemegang kendali dalam ilmu beragama dilembaga pendidikan harus 

dilaksanakan oleh ummat islam tanpa kecuali maju dan mundurnya, jatuh 

dan bangunnya, besar kecilnya peran islam sangat bergantung pada berhasil 

tidaknya pendidikan dan pengajaran yang di lancarkan. Madrasah dan 

pesantren yang pada hakikatnya merupakan salah satu alat dan sumber 

pendidikan serta pencerdasan rakyat jelata yang sudah berurat berakar 

dalam masyarakat Indonesia umumnya, hendaklah mendapat perhatian dan 

bantuan yang nyata berupa tuntunan dan bantuan materil dari 

pemerintah.Disamping pendidikan agama, madrasah tersebut memberikan 

pengajaran umum sekurang-kurangnya 30% dari jumlah jam pengajaran 

seluruhnya seminggu.Bentuk pendidikan melalui madrasah, selain tetap 

memenuhi harapan bagi pembekalan pengetahuan keislaman pada para 

siswanya, juga dimaksudkan untuk memberikan wawasan pengetahuan 

umum dan pembekalan yang diperlukan untuk dapat menjalankan berbagai 

peran dalam kehidupan di dunia modern. 

Pembentukan madrasah, sebagai salah satu bentuk lembaga pendidikan 

islam diluar pesantren yang tidak seluruhnya menerapkan kurikulum 

keislaman dan yang menerapkan sistem klasikal, juga membawa perubahan 

terhadap otoritas kyai di lembaga pendidikan islam. Madrasah tiddak 

menerapkan manajemen pendidikan dengan otoritas.Hal ini juga berlaku 
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pada kebanyakan madrasah swasta yang didirikan atas dukungan kyai dan 

elemen masyarakat lainnya.
25

 

Dalam konteks pendidikan apabila seseorang mengatakan sekolah itu 

bermutu, maka bisa dimaknai bahwa lulusannya baik dan sebagainya. 

Pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang menghasilkan keluaran, 

baik pelayanan dan lulusan yang sesuai kebutuhan atau harapan pelanggan 

(pasar)nya.
26

  

Adapun indikator terhadap mutu lulusan Madrasah menurut Sagala ialah  

1) pendidikan yang berorientasi akademis, dalam hal ini adalah prestasi, 

nilai raport atau ijazah dan kecakapan berfikir 

2) pendidikan yang berorientasi pada keterampilan hidup, dalam hal ini 

pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan bersosial dan bermasyarakat 

termasuk didalamnya nilai-nilai kesopanan,tanggung jawab, kejujuran dan 

nilai budaya 

3) pendidikan yang berorientasi keagamaan, baik ibadah fardhu ain 

ataupun ibadah fardhu kifayah cakupan didalamnya mengenai semua aspek 

didalam keagamaan.
27

 

Kemudian berkaitan dengan mutu lulusan madrasah tentunya hal 

tersebut dibentuk dan dapat terwujud apabila sistem pendidikan dan 

pengajaran yang ada di madrasah pun sesuai dengan kriteria keagamaan. 

Dalam hal ini adalah aktifitas keagamaan, aktifitas keagamaan yang 
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dimaksud disini adalah aktifitas keagamaan baik secara pribadi maupun 

berkelompok.
28

 

Adapun indikator dalam aktifitas keagamaan disini adalah aktifitas 

keagamaan yang dilakukan stakeholders yang ada di sebuah lembaga 

pendidikan. Indikator pada aktifitas keagamaan ini ialah : 

1) kegiatan harian 

Kegiatan/aktifitas keagamaan harian disini meliputi solat dzuhur 

berjamaah, berdo‟a di akhir dan awal pembelajaran, membaca ayat suci 

alqur‟an sebelum pelajaran, solat dhuha pada waktu istirahat. 

2) kegiatan mingguan 

Aktifitas keagamaan pada pecan perminggu ini meliputi infaq shodaqoh 

setiap jum‟at, BTQ (Bimbingan Tulis Qur‟an), membaca surat yasin setiap 

jumat pagi setelah senam bersama, serta solat jumat secara berjamaah bagi 

laki-laki. 

3) kegiatan bulanan 

Kegiatan bulanan disekolah umumnya meliputi kegiatan harian dan 

bulanan hanya saja terdapat perbedaan ketika bulan suci ramadhan seperti 

buka puasa bersama, ceramah ramadhan dan lainnya. 

4) kegiatan tahunan 

Kegiatan ini meliputi peringatan hari-hari besar Islam seperti peringatan 

Isra‟ Mi‟raj, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, peringatan tahun 

baru Islam dan peringatan hari santri.
29
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C. Penelitian yang Relevan 

1. Tesis yang ditulis oleh Said Subhan Posangi mengenai “persepsi dan 

minat masyarakat Gorontalo terhadap lembaga pendidikan Islam : 

(Kasus Pondok pesantren Hubolo Tapa, Mdrasah Tsanawiyah Al-

Falah Limboto Barat dan Madrasah Aliyah negri Model Gorontalo)”, 

dikemukakan bahwa animo masyarakat terhadap lembaga 

pendidikan islam di gorontalo masih sangat tinggi, begitu pula 

persepsi masyarakat terhadap lembaga pendidikan islam termasuk 

madrasah yang menunjukan adanya harapan yang sangat besar dari 

masyarakat bahwa madrasah mampu menjadi wahana untuk 

membentuk manusia-manusia yang beriman dan berilmu 

pengetahuan serta siap menghadapi perkembangan zaman. Tesis ini 

juga menjelaskan bahwa persepsi masyarakat terhadap eksistensi 

lembaga pendidikan islam, masyarakat masih memandang penting 

adanya lembaga pendidikan islam. Lembaga pendidikan islam di 

gorontalo masih memungkinkan untuk melakukan upaya-upaya 

penyesuaian kedepan dengan mengembangkan kolaborasi antara 

sistem modern dan sistem tradisional. Meskipun dalam hal ini, 

persepsi masyarakat tersebut banyak dipengaruhi oleh latar belakang 

pendidikan serta latar belakang ekonomi masyarakat menjadi 

responden penelitiannya.
30

 

2. Disertasi yang ditulis Abdurrahman Halim dalam penelitian 

kualitatifnya menganai “kebijakan dan partisipasi masyarakat (studi 
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kritis terhadap perspektif pembinaan madrasah swasta di Sulawesi 

selatan). Dalam hasil penelitiannya ia memaparkan bahwa untuk 

membina madrasah swasta secara berkelanjutan harus ada upaya 

kongkrit dari semua pihak agar madrasah tetap eksis. Telaah 

terhadap Disertasi ini, bahwa madrasah akan eksis dan linier dengan 

keinginan masyarakat bila pimpinan sekolah dan stakeholders 

bersama berpartisipasi untuk kepentingan madrasah, hidup dari, oleh 

dan untuk masyarakat sesuai dengan jiwa dan semangat 

kemandirian. Kenyataan menunjukan dewasa ini kualitas pendidikan 

di madrasah sangat bervariasi dan sebagian besar sangat 

memprihatinkan. Disertasi yang ditulis oleh penulis nanti adalah 

menjelaskan upaya berbagai pihak untuk mengatasi faktor 

penghambat dan pendukung persepsi masyarakat terhadap madrasa 

terutama pada aspek, yang berhubungan dengan instrumental output 

maupun yang terkait dengan input madrasah.
31

 

3. Tesis yang ditulis oleh Nikita Dian Paranti dalam penelitian 

kualitatif nya mengenai “ persepsi masyarakat terhadap pendidikan 

agama Islam yang ada di desa Batumarta IV” dalam tesis nya beliau 

mendeskripsikan tentang pemahaman masyarakat terhadap 

pendidikan agama Islam, tanggapan masyarakat terhadap pendidikan 

agama Islam, serta peran masyarakat terhadap Pendidikan agama 

Islam yang ada di desa Batumarta IV tersebut. 
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Beliau mengatakan pula dalam tesis nya persepsi masyarakat 

terhadap pendidikan agama Islam di desa Batumarta IV 

mendapatkan respon dan tanggapan positif dari banyak masyarakat. 

Tentunya adapula yang merespon negatif dengan ketidak tahuannya 

terhadap pendidikan Agama Islam di desa tersebut namun dengan 

banyaknya respon yang positif tentulah masyarakat desa Batumarta 

IV berpendapat bahwa pendidikan agama Islam di desa tersebut 

harus diiringi dengan pendidikan agama Islam dari diri sendiri, dan 

dimulai dari pendidikan keluarga sehingga menghasilkan pendidikan 

agama Islam yang baik pula secara output nya.
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