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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Persepsi

1. Pengertian Persepsi

Setiap manusia yang terlahir di dunia dan memiliki peran masing-masing

dalam kehidupan sosial dengan kemampuan dasar untuk berfikir secara alami dan

mengidentifikasi bentuk-bentuk kehidupan sehingga seorang dapat mengambil

sikap dalam melakukan berbagai macam tindakan dalam hidupnya, dan

bagaimana seorang dapat melihat secara luas dinamika sosial yang nantinya akan

menimbulkan suatu cara berpikir atau cara pandang timbulnya paradigma dalam

berpikir atau persepsi dalam memandang dan menilai mengenai berbagai macam

kondisi sosial yang terjadi di lingkungan hidupnya, baik yang berkaitan langsung

dengan kehidupan seseorang maupun yang tidak berkaitan langsung.

Persepsi, menurut Rakhmat Jalaludin, adalah pengalaman tentang objek,

peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan

informasi dan menafsirkan pesan. Menurut Ruch persepsi adalah suatu proses

tentang petunjuk-petunjuk inderawi (sensory) dan pengalaman masa lampau

yang relevan diorganisasikan  untuk memberikan kepada kita gambaran yang

terstruktur dan bermakna pada suatu situasi tertentu. Senada dengan hal

tersebut Atkinso dan Hilgard mengemukakan bahwa persepsi adalah proses

dimana kita menafsirkan dan mengorganisasikan pola stimulus dalam

lingkungan. Gibson dan Donely menjelaskan bahwa persepsi adalah proses

pemberitahuan arti terhadap lingkungan oleh seorang individu.1

1 Damanhuri, Setia Budi IPB, Tinjauan Pustaka, 2014, (http://www.damanhuri.or.id)
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Dalam psikologi, persepsi secara umum merupakan prosese persoalan,

penafsiran, pemilihan dan pengetahuan informasi indrawi, persepsi sosial dapat

diartikan sebagai proses perolehan, penafsiran dan pengetahuan informasi indrawi

dari orang lain, mengenai apa yang diperoleh ditafsirkan, dipilih dan diatur adalah

informasi indrawi dari lingkungan sosial seta yang menjadi fakusnya adalah orang

lain.

Setiap bentuk persepsi yang dimiliki individu atau kelompok memiliki

karakter atau ciri masing-masing tergantung pada apa rangsangan atau stimulus

yang diterima akan membentuk satu persepsi yang kan disampaikan oleh

seseorang atau kelompok masyarakat karena ukuran relatifitas itu tergantung pada

masing-masing individu.

Irwanto menambahkan bahwa,” persepsi adalah proses diterimanya

rangsangan (objek, kualitas, hubungan antar gejala, maupun peristiwa) sampai

rangsangan itu disadari dan dimengerti” karena setelah terjadinya suatu

pengindraan yang dimiliki, karena setiap perasaan yang dimiliki seseorang

dapat diterprestasikan berbeda-beda tergantung apa yang menjadi penyebab

dan dari konteks yang lebih luas yaitu mengenai adat istiadat, kesukaan, dan

rasa keinginan yang berbeda-beda akan tetapi proses sebuah stimulus atau

rangsangan yang terjadi merupakan hal yang penting, karena lewat

pengindraan inilah yang membuat manusia sadar akan adanya rangsangan yang

dapat menimbulkan sebuah persepsi dalam memandang suatu hal.2

Berdasarkan uraian mengenai macam definisi atau pengertian mengenai

persepsi di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan persepsi adalah

daya pikir terhadap sesuatu melalui alat-alat indra dipengaruhhi oleh faktor-faktor

2 Sarlito W. Sarwono dan Eko A.Meinarno, Psikologi Sosial, (Jakarta: Salemba Empat,
2012), h. 24
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pengalaman, proses pengetahuan yang berpengaruh pada suatu penafsiran

individu pada suatu objek yang akan memberikan makna pada dirinnya, persepsi

yang dimiliki seseorang akan tergantung pada faktor personal dan faktor

situasional. Karena itu, persepsi masing-masing individu dengan individu

lainnya3.

2. Indikator Persepsi

Persepsi akan menjadi jelas untuk dapat dipahami apabila kita hubungkan

timbal balik antara manusia atau individu dengan lingkungannya manusia adalah

organisme yang senantiasa bersikap sesuai dengan lingkungannya dalam situasi

manapun dia berada dan kalau situasi ini telah menjadi lingkungan pengamatnya

(persepsi) dan dengan demikian berarti sudah tercipta suatu skema situasi trsebut,

sebagai contoh:

Apabila disuatu pertandingan beberapa orang penonton tiba-tiba

menjeritkan teriakan-teriakan yang gemuruh, maka penonton-penonton lainnya

tidak akan mempertalikan atau mengikatkan teriakan-teriakan itu dengan suatu

demonstrasi yang liar, melainkan dia mengenali teriakan-teriakan itu berkaitan

dengan misalnya suatu gol yang masuk.

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi

Karena persepsi lebih bersifat pesikologis dari pada proses pengindraan

saja maka ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Menurut Abdul Rahman

Shaleh, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi diantaranya:

a. Perhatian yang selektif

3 Irwanto, psikologi umum, (Jakarta: PT. Gramedia, 1989), h. 71
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Dalam kehidupan manusia setiap saat akan menerima banyak sekali

rangsangan dari lingkungannya, meskipun demikian, ia tidak harus

menanggapi semua rangsangan yang diterimanya itu, untuk itu, individu

memusatkan perhatiannya pada ransangan-ransangan tertentu saja, dengan

demikian, objek-objek atau gejala lain tidak akan tampil kemuka sebagai hasil

pengamatan.

b. Ciri-Ciri Ransangan

Ransangan yang bergerak diantara ransangan yang diam akan lebih

menarik perhatian, demikian juga rangsangan yang paling besar diantara yang

kecil, yang kontras dengan latar belakangnya dan intensitas rangsangannya

paling kuat.

c. Nilai Kebutuhan Individu

Seorang seniman tentu punya pola dan cita rasa yang berbeda dalam

pengamatannya dibandingkan seorang yang bukan seorang seniman, penelitian

juga menentukan bahwa anak-anak dari golongan ekonomi rendah melihat

uang logam lebih besar dari pada anak-anak orang kaya.

d. Pengalaman dahulu

Pengalaman-pengalaman terdahulu sangat mempengaruhi bagaimana

seseorang mempersepsi dunianya. Cermin bagi kita tentu bukan barang baru

tetapi lain hal bagi orang-orang suku Mentawi di pedalaman pulau seberut atau

saudara kita di pedalaman Irian.4

Berdasarakan poin-poin di atas dari berbagai faktor yang dapat

mempengaruhi pada persepsi maka dapat ditarik kesimpulan bahwa semua faktor

persepsi maka ini tergantung pada seberapa besar perang aktif individu terhadap

apa yang sedang diperhatikan, dirisaukan, dibutuhkan serta apa saja yang

dialaminya selama ini.

4 Abdul Rahman Shaleh, “Psikologi Suatu Pengantar Dalam Persepektif Islam,” Skripsi
Maulana Syarif, Persepsi Guru Terhadap Kinerja Kepala Mts El-Syarif Tangerang Banten
(Jakarta: pada program sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), h. 12-13
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Kaitannya dengan karakteristik masyarakat pesisir di mana corak dan

bentuk kehidupan masyarakat pesisir laut yang terbiasa dengan kehidupan daerah

pantai yang memiliki karakteristiknya sendiri juga memiliki pemikiran berupa

para digma atau pandangan yang menimbulkan persepsi mengenai seluruh aspek

kehidupan dan dinamika sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, dengan

berbagai macam permasalahan dan tantangan hidup yang harus dihadapi oleh

warga pesisir pantai, persepsi warga pesisir yang timbul dari suatu posese dari

individu dalam mengenali objek-objek dan fakta-fakta dinamika kehipan sosial

dari pengalaman-pengalaman warga masyarakat dalam menghadapi berbagai

macam kondisi sosial, dengan menggunakan alat indra, yang pada akhrinya akan

menimbulkan persepsi dan cara pandang dalam menilai sesuatu, termasuk

berpersepsi terhadap dunia pendidikan Islam.

B. Masyarakat

1. Pengertian masyarakat

Masyarakat sebuah kata yang lazim dan sangat umum yang sering kita

dengar dalam kehidupan sehari-hari karena kita sendiri adalah merupakan bagian

dari masyarakat itu sendiri dan kita berada dan hidup ditengah-tengah masyarakat

dan mengambil peran sebagai bagian darinya, walaupun terkadang kita tahu

bahwa kita adalah bagian dari masyarakat namun banyak yang belum tahu apa arti

sesungguhnya dari masyarakat itu sendiri walaupun dapat dipahami secara

sederhana bahwa masyarakat adalah kumpulan dari individu-individu yang

membentuk suatu kelompok yang memiliki sistem aturan atau organisasi yang
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biasa disebut juga dengan masyarakat namun ada beberapa definisi lain tentang

masyarakat itu sendiri.

Menurut Munandar Soelaeman, “dalam bahasa inggris masyarakat disebut

society, arti kata socius yang artinya kawan. Adapun kata ”masyarakat” berasal

dari bahasa arab, yaitu syirk, yang memiliki arti bergaul, adanya bentuk

pergaulan ini karena adanya bentuk aturan hidup yang disebabkan oleh

manusia sebagai perseorang, melainkan unsur kekuatan lainnya”.5

Dalam kamus bahasa Indonesia masyarakat diartikan, pergaulan hidup

manusia sehimpunan manusia yang hidup bersama dalam suatu tempat dan ikatan-

ikatan aturan tertentu, orang banyak, dan khalayak ramai.6

Suatu proses interaksi sosial atar individu yang membentuk suatu

kelompok masyarakat dan hipup bersama dalam suatu himpunan individu yang

disebut sebagai masyarakat. Terikat dengan suatu sistem dan norma yang

disepakati lalu diakui sebagai suatu aturan-aturan yang mengatur serta mengikat

kehidupan dari setiap individu yang berada disuatu kelompok masyarakat.

2. Pengertian masyarakat menurut para ahli

Beberapa teori menurut para ilmuan tentang masyarakat sebagai berikut:

a. Emile Durkheim

Masyarakat adalah suatu kenyataan objektif individu-individu yang

merupakan anggota-anggotanya.

b. Karl Marx

Masyarakat adalah suatu struktur yang menderita ketegangan

organisasi ataupun perkembangan karena adanya pertentangan antara

kelompok-kelompok yang terpecah-pecah secara ekonomis.

c. Max Weber

5 Munandar Soelaeman, Ilmu Sosial Dasar,(Bandung: Penerbit Eresco, 1993), h. 63
6 Hoetomo, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Surabaya: Mitra Belajar. 2005), h. 336
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Masyarakat adalah suatu struktur atau aksi yang pada pokoknya

ditentukan oleh harapan dan nilai-nilai yang dominan pada warganya.7

Penjelasan di atas mengatakan bahwa ada struktur yang jelas yang

terbentuk karena adanya hubungan antar individu manusia yang melakukan

hubungan interaksi yang di dalamnya juga terdapat aturan berupa norma dan nilai

yang akhirnya secara alami akan membentuk suatu sistem kelompok individu

yang disebut masyarakat.

Sedangkan menurut Koentjaranigrat, “masyarakat adalah sekumpulan

manusia yang saling bergaul atau dengan istilah ilmiah saling berinteraksi”.

Setiap manusia yang berinteraksi itu merupakan masyarakat, karena dalam

suatu masyarakat harus terdapat suatu ikatan yang khusus dan saling

berinteraksi akan menimbulkan suatu kesadaran kolektif manusia untuk saling

berinteraksi dan membuat suatu ikatan yang dengan demikian dari berbagai

pengertian mengenai masyarakat dapat digeneralisikan bahwa setiap individu

yang berkelompok yang hidup bersama dan bekerja bersama dan terstuktur

dalam suatu pola organisasi kelompok dan memiliki ciri khas nilai dan norma,

yang membedakan satu masyarakat dengan masyarakat lainnya.8

C. Pengertian Pesisir Dan Masyarakat Pesisir

1. Pesisir

a. Wilayah Pesisir

Masyarakat pesisir Desa Lora yang tinggal di sepanjang pantai Lora

merupakan masyarakat pesisir, yang menghuni daerah yang berdekatan dengan

laut dan memiliki karakteristik sebagai masyarakat Lora yang seluruh hidupnya

menggantungkan pada sumber daya alam laut, masyarakat yang tinggal di pesisir

7 Belajar Blogspot, Pengertian Masyarakat Pesisir Menurut Para Ahli, 2014, (Http:
Belajar. Blogspot.Com)

8 Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, (Jakarta: Penerbit Reineka Cipta, 2002),
h. 144



19

terlatih untuk hidup berdampingan dengan laut dan alam sekitarnya yang juga

menjadikan masyarakat pesisir memiliki ciri khasnya sendiri.`

Wilayah pesisir adalah daerah pertemuan antara darat dan laut kearah darat

wilayah pesisir meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air, yang

masih pasang surut dipengaruhi oleh sifat-sifat laut, seperti pasang surut, angin

laut dan perembesan air asin, sedangkan kearah laut, wilayah pesisir mencangkup

bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses alami yang terjadi di darat seperti

sedimentasi dan perairan air tawar, maupun yang disebabkan karena bagian

manusia di darat separti penggundulan hutan dan pencemaran.9

Penjelasan  di atas menunjukkan bahwa sebuah daerah pesisir dikatakan

daerah daratan disekitar lingkungan yang berdekatan dengan laut yang memiliki

karakter dan ciri lahan yang masih dipengaruhi oleh proses alami dari laut itu

sendiri, baik dari segi kenampakan lahan, air dan cuaca yang menjadikan daerah

pesisir memiliki wilayah yang cenderung identik dengan kehidupan darat.

Menurut Dahuri “wilayah pesisir adalah suatu wilayah perairan antara

daratan dan lautan yang apa bila di tinjau dari garis pantai (coastline,) suatu

wilayah pesisir (pantai) memiliki dua macam batas (boondaries) yaitu batas

yang sejajar dengan garis pantai (long shore), dan batas yang tegak lurus

(terhadap garis pantai)”.10

Pesisir pantai atau kawasan daratan yang berada di pingiran laut atau

pantai yang merupakan daerah batas antara daratan dan lautan yang memiliki

karakteristik ekosistem di mana segala bentuk kehidupan yang mendiami atau

9 Syamsir Salam, Amir Fadhilah, Sosiologi Pedesaan, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN
Syarif Hidayatullah Jakarta , 2008), H. 157

10Iwan nugroho, rokhmin dahuri, pengembangan wilayah perpektif ekonomi sosial
lingkungan, (jakarta: LP3ES, 2012), h. 277-278
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tinggal di sana menggantungkan hidupnya pada lingkungannya yang memiliki

keanekaragaman sumber daya baik sumber daya hayati maupun non hayati.

b. Karakteristik ekosistem wilayah pesisir dan lautan

Ekosistem wilayah pesisir dan lautan setidaknya mempunyai lima

karakteristik komponen hayati dan non hayati dalam wilayah pesisir:

1) Membentuk suatu ekosistem yang komplek hasil dari berbagai ragam

proses biofisik (ekologis) dari ekosistem daratan dan lautan, antara lain

gelombang, pasang surut, suhu, dan salinitas dimana subtansi-subtansi

dan prilakunya bervariasi dan secara gradual berubah dari arah darat

kelaut wilayah pesisir oleh karena ragam komponen ekologi maupun

keuntungan faktor lokasih biasanya ditentukan berbagai macam

kemanfaatan untuk berbagai macam kepentingan.

2. Dalam suatu wilayah, pada umumnya terdapat lebih dari satu kelompok

masyarakat yang memiliki keterampilan dan keahlian dan kesenangan

bekerja yng berbeda, sebagai petani, nelayan petani tambak, petani

rumput laut, pendamping paraisata, industri dan kerajinan rumah

tangga, dan sebagainya.

3. Secara ekologis maupun ekonomis, pemanfaatan suatu wilayah pesisir

secara monokultular (single yuse) sangat rentang terhadap perubahan

internal maupun eksternal yang menjurus pada kegagalan usaha.

4. Wilayah pesisir dan lautan pada umumnya masih berupakan sumber

daya milik bersama (common property reasorces) yang dapat

dimanfaatkan oleh semua orang (open access).

Karakteristik wilayah pesisir dari pengertian di atas dapat diartikan sebagai

berikut, bahwa karakteristik daerah pesisir sangat dipengaruhi oleh kondisi

ekosistem laut, yang merupakan gabungan ragam komponen ekologi, seperti

kondisi iklim cuaca, suhu, tingkat pencemaran, kondisi dalam laut, dan

lingkungan pendukungnya, yang juga akan mempengaruhi dengan kondisi
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masyarakat sekitar daerah pesisir yang hidup dan mendapatkan berbagai sumber

daya yang ada guna memenuhi kebutuhan hidup masyarakat pesisir pantai, hal ini

menjadi karakter dari ekosistem wilayah pesisir.

2.Masyarakat Pesisir

a. Pengertian masyarakat pesisir

Menurut Arif Satria “Masyarakat pesisir adalah sekumpulan masyarakat

yang hidup bersama-sama mendiami wilayah pesisir membentuk dan memiliki

kebudayaan yang khas yang terkait dengan ketergantungan pada pemanfaatan

sumber daya pesisir.”11

Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa individu-individu

yang hidup bersama dan bersatu membentuk suatu kelompok atau koloni, yang

terikat oleh suatu norma dan memiliki corak kehidupan yang khas,dan sama-sama

menggantungkan hidup pada sumber daya pesisir.

Masyarakat pesisir tentu tidak saja nelayan, melainkan juga

pembudidayaan ikan, pengola ikan, bahkan pedagang ikan, dan juga semua

masyarakat yang tinggal dan bermukmim di daerah pesisir pantai dan yang

menggantungkan hidup pada sumber daya yang ada di laut maupun di daerah

pesisir.

b. Karakteristik masyarakat pesisir

Sifat dan karakteristik masyarakat pesisir ditentukan interaksi faktor-faktor

sosial, ekonomi dan lingkungan, karakteristik masyarakat nelayan yang mencolok

11 Arif Satria, Pesisir Dan Laut Untuk Rakyat, (Bogor; IPB Press, 2009), h. 30
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adalah keterkantungan mereka pada musim, masyarakat pesisir sangat tergantung

pada kondisi lingkungan dan sangat rentah terhadap kerusakan lingkungan.

Masyarakat pesisir memiliki karakter masyarakat adat masyarakat, lokal dan

masyarakat tradisional, yang masih memeggang teguh budaya dan adat istiadat

yang ada di daerahnya.

Aspek penting lainnya pada masyarakat pesisir adalah aktifitas kaum

wanita dan anak-anak pada umumnya wanita dan anak-anak ikut bekerja mencari

nafkaf, mereka bekerja sebagai pedagang ikan, (pengecer), dan anak laki-laki

yang sering kali dilibatkan dalam kegiatan melaut keadaan inilah yang

menyebabkan anak-anak nelayan banyak yang tidak bersekolah.

Pada masyarakat pesisir setiap anggota keluarga, baik seorang istri

maupun anak ikut bekerja membantu kepala keluarga dalam mencari nafkah

dengan ikut bekerja mengelola ataupun menjual hasil laut berupa ikan di tempat

penjualan ikan, hal inilah juga yang menjadi salah satu masalah mengapa tinggkat

pendidikan masyarakat pesisir sangat rendah yang disebabkan oleh anak-anak di

usia sekolah lebih memilih untuk langsung menjadi seorang nelayan atau menjadi

penjual ikan.

Masyarakatnya berada dalam kelompok-kelompok usaha ekonomi nelayan

di mana terikat dalam kelompok-kelompok organisasi nelayan, menurut

Fachrudin bahwa perbedaan masyarakat pesisir dengan masyarakat lainnya,

perbedaan tersebut terletak pada karakteristik aktivitas ekonomi masyarakat

pesisir dari latar belakang budaya mereka sendiri yang tergolong lebih
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berorientasi pada alam bebas, di mana kehidupan masyarakat pesisir sanagat

dipengaruhi lingkungan, musim, pasar. Sehingga kehidupannya tidak menentu.12

Masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup seutuhnya pada sumber

daya alam berupa hasil laut dan berkecimpungan di dunia bahari kelautan telah

menciptakan salah satu ciri masyarakat pesisir yang salah satunya adalah

masyarakat pesisir disebut nelayan.

Imron berpendapat bahwa nelayan adalah suatu kelompok masyarakat

yang hidupnya tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara

melakukan penangkapan atau budi daya, pada umumnya tinggal di pinggir

pantai, sebuah lingkungan pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatannya.13

Masyarakat pesisir yang merupakan kelompok masyarakat yang bertempat

tinggal atau menetap di daerah pesisir atau sepanjang garis pantai yang memiliki

karakter dan ciri khas yang berbeda yang hidup terpola dalam suatu struktuk

sosial masyarakat yang keseluruhan hidupnya menggantungkan hidup dari sumber

daya laut maupun pesisir, sehingga menimbulkan sebuah kebiasaan atau

kebudayaan masyarakat pesisir.

Masyarakat pesisir yang juga termasuk dalam masyarakat bercorak

maritim dengan segala ciri khas dan karakteristik juga norma serta serta nilai yang

terdapat di dalamnya menjadi sebuah bentuk masyarakat yang terlatih untuk hidup

bersama alam dan menimbulkan berbagai persepsi dan pandangan yang luas bagi

kehidupan mereka dalam menghadapi berbagai macam kondisi sosial yang terjadi,

seperti tantangan dan permasalahan hidup baik dibanding ekonomi, politik,

pendidikan, kesehatan, dan lainnya.

12Burhanuddin Safari, Dkk Kewirausahaan Pemuda Betawi, (Jakarta: Deputi Bidang
Kewirausahaan Pemuda Dan Industri Olahraga Republik Indonesia, 2006), h. 14-16

13Mulyadi, Ekonomi Kelautan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 7
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D. Pendidikan Islam

1. Pengertian Pendidikan Islam

Secara umum pengertian pendidikan Islam juga belum memiliki rumusan

yang disepakati oleh seluruh ahli pendidikan Islam. Dalam Konferensi

Internasional Pendidikan Islam pertama (First World Conference on Muslim

Education) yang diselenggarakan oleh King Abdul Aziz University Jeddah pada

tahun 1977, belum merumuskan definifi yang jelas dan disepakati tentang

pengertian pendidikan menurut ajaran Islam.

Pada bagian rekomendasi, para peserta hanya membuat kesimpulan,

bahwa pengertian atau definisi pendidikan menurut Islam adalah keseluruhan

pengertian yang terkandung dalam istilah ta’lim, tarbiyah dan ta’dib.

Menurut Naquid al Attas, istilah ta’adib merupakan istilah yang paling

tepat digunakan untuk menggambarkan ilmu pendidikan. Istilah tarbiyah

menurut pendapatnya dianggap terlalu keras. Karena dalam pendidikan dalam

istilah ini mencakup juga pendidikan untuk hewan. Istilah ta’dib menurut

penjelasannya berasal dari kata kerja adabun yang berarti pengenalan dan

pengakuan tentang hakekat bahwa pengetahuan dan wujud bersifat teratur

secara herarkhis sesuai dengan berbagai tingkat dan derajat mereka.14

Selain itu, Al-attas mendefinisikan pendidikan (menurut Islam) sebagai

pengenalan dan pengakuan yang secara berangsur-angsur ditanamkan kepada

manusia, tentang tempat-tempat yang tepat bagi segala sesuatu di dalam

tatanan wujud sehingga hal ini membimbing kearah pengenalan dan pengakuan

tempat Tuhan yang tepat di dalam tatanan wujud tersebut.15

14Abd Aziz, Orientasi System Pendidikan Agama di Sekolah, (Yogyakarta : Teras, 2010),
h. 5

15Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam, ( Bandung : PT Remaja
Rosdakarya, 2005) h. 29
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Sedangkan pendidikan Islam yang didefinisikan Ridha adalah.

Menurutnya, pendidikan dalam Islam itu adalah al-ta’lim yang merupakan

proses transmisi berbagai ilmu pengetahuan pada jiwa individu tanpa adanya

batasan dan ketentuan tertentu.16

Menurut uraian di atas tentang pendidikan dan uraian yang

mendukungnya, baik secara langsung maupun tidak langsung maka pendidikan

Islam adalah proses bimbingan dari seseorang kepada orang lain agar ia

berkembang secara maksimal, sesuai dengan ajaran Islam yang bersumber dari

Al-Qur’an dan al-Sunnah, serta pengembangan pemahaman kedua sumber

tersebut berdasarkan kepada pikiran (ra’yu) dan ijtihad.

Pendidikan Islam adalah bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan

hukum-hukum agama Islam menuju kepada terbentuknya kepribadian utama

menurut ukuran-ukuran Islam.17 Di dalam UUSPN No. 2/1989 pasal 39 ayat (2)

ditegaskan bahwa isi kurikulum setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan wajib

memuat, antara lain pendidikan agama. Dan dalam penjelasannya dinyatakan

bahwa pendidikan agama merupakan usaha untuk memperkuat iman dan

ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang dianut oleh

peserta didik yang bersangkutan dengan memperhatikan tuntutan untuk

menghormati agama lain dalam hubungan kerukunan antar umat beragama dalam

masyarakat untuk mewujudkan persatuan nasional.

2. Tujuan Pendidikan Islam

Dalam setiap kegiatan, idealnya tujuan pelaksanaan kegiatan tersebut

harus ditetapkan terlebih dahulu. Dengan demikian, ruang lingkup kegiatan yang

16Abd Aziz, Orientasi System Pendidikan, h. 6
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tanpa disertai tujuan, sasarannya akan kabur dan tidak jelas. Akibat program dan

kegiatannya sendiri menjadi tidak teratur. Selain itu tujuan juga merupakan

parameter keberhasilan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Tujuan juga dapat dijadikan motivasi untuk melakukan kegiatan sehingga

untuk melakukan kegiatan lebih totalitas sehingga hasil yang dicapai bisa

maksimal, itu semua berlaku untuk semua jenis kegiatan seperti dalam dunia kerja

ataupun untuk menutut ilmu. Dalam dunia keilmuan yang khususnya pendidikan

Islam ada tujuan yang diklasifikasikan menjadi empat macam, antara lain:18

a. Tujuan pendidikan jasmani (al-Ahdat al-jismiyah)

Tujuan ini digunakan untuk mempersiapkann diri manusia sebagai pengemban

tugas khalifah di bumi melalui pelatihan keterampilan-keterampilan fisik atau

memiliki kekuatan dari segi fisik (al-Qawi)

b. Tujuan pendidikan rohani (al-Ahdat al-Ruhaniyah)

Tujuan ini bermaksud untuk meningkatkan jiwa kesetiaan kepada Allah

semata-mata dan melaksanakan moralitas islami yang diteladani oleh

Rasulullah dengan berdasarkan pada Al-Qur’an.

c. Tujuan pendidikan akal (al-Ahdat al-aqliyah)

Pengarahan intelegensi untuk menemukan kebenaran dan sebab-sebabnya

dengan telaah tanda-tanda kekuasaan Allah, sehingga dapat menumbuhkan

iman kepada sang pencipta dan selalu ingat pada kuasa-Nya.

d. Tujuan pendidikan sosial (al-Ahdat al-ijlima’iyah)

18Abd Aziz,Orientasi System Pendidikan, h. 13
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Tujuan pendidikan sosial adalah pembentukan kepribadian yang utuh dari

subtansi fisik dan psikis manusia. Identitas individu di sini tercermin sebagai

manusia yang hidup pada masyarakat heterogen.

Pendidikan Islam merupakan pendidikan yang berkesadaran dan bertujuan,

Allah telah menyusun landasan pendidikan yang jelas bagi seluruh manusia

melalui syariat Islam. Konsep ketinggian dan keuniversalan pendidikan Islam

harus dipahami sebelum kita beranjak pada metode dan kerakteristik pendidikan

tersebut. Pengkajian alam semesta yang disertai pemahaman atas kejelasan

landasan dan tujuan penciptaannya akan memperkuat keyakinan dan keimanan

atas keberadaan Allah.

Allah menciptakan manusia dengan tujuan untuk menjadi khalifah di

muka bumi melalui ketaatan kepada-Nya. Untuk mewujudkan tujuan itu, Allah

memberikan hidayah serta berbagai fasilitas alam semesta kepada manusia.

Artinya, manusia dapat memanfaatkan alam semesta ini sebagai sarana merenungi

kebesaran Penciptanya. Hasil perenungan itu memotivasi manusia untuk lebih

manaati dan mencintai Allah.

3. Tanggungjawab Masyarakat Tentang Pendidikan Islam

Tanggungjawab masyarakat tentang pendidikan Islam bagi anak-anak ada

dalam beberapa perkara dan cara yang dipandang merupakan metode pendidikan

masyarakat yang utama. Adapun cara yang yang terpenting adalah:

Pertama, masyarakat adalah peran utama dalam suatu pendidikan, Allah

menjadikan masyarakat sebagai penyuruh kebaikan dan pelarang kemunkaran

sebagai diisyaratkan Allah dalam firman-Nya:
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Artinya: dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang

menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari

yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung. (Q.S. Ali Imran :104)

Berdasarkan ayat tersebut, kewajiban bagi pembimbingan anak adalah

menjaga fitrah anak tetap dalam kesucian dan terhindar dari berbagai

penyelewengan atau kehinaan. Penjagaan fitrah anak berarti menyiapkan generasi

yang suci.

Kedua, dalam masyarakat Islam, seluruh anak-anak dianggap anak sendiri

atau anak saudaranya sehingga ketika memanggil seorang anak, siapapun dia,

mereka akan memanggil dengan “Hai anak saudaraku”; dan begitu pula

sebaliknya, setiap anak-anak atau remaja akan memanggil setiap orang tua dengan

panggilan, “Hai paman!” hal itu terwujud berkat penggalan firman Allah Subhana

Wa Ta’ala. “Sesungguhnya orang-orang muknin adalah bersaudara” semenjak

terbitnya fajar Islam, kaum muslimin telah merasakan tanggung jawab bersama

untuk mendidik generasi muda”. (Q.S. Al-Hujurat: 10)

Ketiga, untuk menghadapi orang-orang yang membiasakan dirinya berbuat

buruk, Islam membina mereka melalui salah satu cara membina dan mendidik

manusia, yaitu kekerasan atau kemarahan karena Rasulullah Shollallaahu ‘Alaihi
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Wasallam sendiri telah menjadikan masyarakat sebagai sarana membina

seseorang.19

Keempat, masyarakat pun dapat melakukan pembinaan melalui

pengisolasian, pembaikotan, atau pemutusan hubungan kemasyarakatan. Cara itu

merupakan isyarat bahwa dalam pembinaan generasi muda, isolasi merupakan

cara yang efektif untuk menghukum mereka dan itu merupakan pencegahan

terhadap mereka agar sikap pemuda yang menyeleweng itu tidak menular kepada

pumuda lain. Yang terpenting dari sikap isolasi itu adalah tercapainya tujuan

bahwa generasi muda yang bersalah telah mengakui kesalahannya, menyesal,

bertobat, dan kembali kepada kebenaran.

4. Media Pendidikan Islam Pada Masyarakat Pesisir

a. Masjid dan Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Islam

Di dalam masjid, seluruh masjid dapat membahas dan memecahkan

persoalan hidup, bermusyawarah untuk mewujudkan berbagai tujuan, menjauhkan

diri dari kerusakan, serta menghadang berbagai penyelewengan akidah. Masjid

tidak hanya menjadi tempat mereka berhubungan dengan Pencipatnya dalam

rangka memohon ketentraman, kekuatan dan pertolongan Allah. Di masjid,

mereka mengisi hatinya dengan kekuatan spiritual yang baru sehingga Allah

selalu menganugrahkan kesabaran, ketangguhan, kesadaran, kewaspadaan, serta

aktifitas yang penuh semangat.20

Demikianlah, manusia dididik di masjid-masjid dalam naungan

masyarakat Islam yang tinggi dan mengutamakan musyawarah dalam

19Abdurrahman An Nahlawi, Pendidikan Islam, h. 178
20Abdurrahman An-Nahlawi, Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah, dan Masyarakat,

(Jakarta : Gema Insani, 1995), h. 136-137
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penyelesaian masalahnya. Jama’ah yang sakit, mereka tengok dan fakir miskin

yang membutuhkan petolongan, mereka beri rizeki yang mereka terima dari

Allah. Maka, jadilah mereka masyarakat kuat yang berpartisipasi dalam

pendidikan dan pembangunan umat.21

Sangatlah jelas sekali pendidikan dalam masjid tidak hanya membahas

tentang agama, akan tetapi juga membahas permasalahan dalam kehidupan yang

mengutamakan kebersamaan yang dan sifat humanistik yang tinggi. Dari sisi lain

penilaian orang awam bahwa masjid hanya tempat sholat dan tempat membahas

tentang kitab dan permasalahan agama, akan tetapi banyak hal yang dapat

dilakukan di masjid.

b. Rumah dan Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Islam

Pada dasarnya, masjid itu menerima anak-anak setelah mereka dibesarkan

dalam lingkungan keluarga, dalam asuhan ornag tuanya. Dengan demikian, rumah

tangga muslim adalah benteng utama tempat anak-anak dibesarkan melalui

pendidikan Islam. Yang dimaksud dengan keluarga muslim adalah keluarga yang

mendasarkan aktivitasnya pada pembentukan keluarga sesuai dengan syariat

Islam.

Tujuan pendidikan dalam rumah tangga ialah agar anak mampu

berkembang secara maksimal. Itu meliputi seluruh aspek perkembangan anaknya,

yaitu jasmani, akal dan rohani. Tujuan lain ialah membantu sekolah atau lembaga

kursus dalam mengembangkan pribadi anak didiknya.

21 Abd Aziz, Orentasi System Pendidikan, h. 50
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Pendidik dalam pendidikan dalam rumah tangga ialah ayah dan ibu si anak

serta semua orang yang merasa bertanggung jawab terhadap perkembangan anak

itu seperti kakek, nenek, paman, bibi, dan kakak. Dengan demikian bentuk

pertama dari pendidikan terhadap dalam kehidupan keluarga. Orang tua

memegang peranan penting dalam pendidikan anak-anaknya.

Sejak anak dalam kandungan, setelah lahir sampai dengan dewasa masih

perlu bimbingan sehingga bisa disimpulkan penentu pertama adalah ayah dan ibu.

Bila di rumah terdapat tidak hanya ayah dan ibu (ada kekek dan nenek, misalnya),

maka kebijakan pendidikan yang dipegang mereka seharusnya satu; tidak boleh

terjadi terjadi kebijakan yang paling berlawanan. Biasanya kebijakan kakek-nenek

sering berbeda dari kebijakan ayah dan ibu.

Pendidikan dalam rumah tangga tidak beda jauh seperti pendidikan pada

sekolah, pendidikan dalam rumah tangga ada yang namanya kurikulum, akan

tetapi kurikulum dalam pendidikan rumah tangga tidak tegas seperti kurikulum di

sekolah. Kurikulum pendidikan rumah tangga hanya garis besar saja, antara lain

yaitu: kurikulum untuk pengembangan jasmani dan keterampilan, kurikulum

untuk pengembangan akal, kurikulum untuk pengembanhan rohani anak.

Kurikulum pada pendidikan keluarga hanya mengacu kepada teori tentang aspek-

aspek kepribadian dalam garis besar.

Dilihat dari ajaran Islam, anak adalah amanat Allah. Amanat wajib

dipertanggung jawabkan. Jelas, tanggungjawab orang tua terhadap anak tidaklah

kecil. Secara umum inti tanggungjawab itu ialah penyelenggaraan pendidikan bagi
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anak-anak dalam rumah tangga. Allah memerintahkan agar setiap orang tua

menjaga keluarganya dari siksa neraka, diterangkan dalam Al-Qur’an:

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman peliharalah dirimu dan

keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu; penjaganya

malaikat-malikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap

apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang

diperintahkan.”(Q.S. At-Tahrim:6)

Jadi, tanggungjawab itu pertama-tama adalah sebagai suatu kewajiban dari

Allah; kewajiban harus dilaksanakan. Kewajiban itu dapat dilakukan dengan

mudah dan wajar karena orang tua memang mencintai anaknya. Ini merupakan

sifat manusia yang di bawanya sejak lahir. Manusia mempunyai sifat mencintai

anaknya. Ini terdapat dalam Al-Qur’an:

الَما ُل َواْلبَنُْوَن ِزْینَةَ اَحیوِةالُد نيَ 

Artinya: harta dan anak-anak merupakan perhiasan kehidupan dunia. (Q.S.

Al-Kahfi ayat 46).

Dalam ayat ini di jelaskan bahwa manusia membawa sifat menyenangi

harta dan anak-anak. Bila orang tua memang telah mencintai anaknya, maka

tentulah ia tidak akan sulit mendidik anaknya, dengan jelas diterangkan pada Al-

Qur’an:



33











Artinya:  dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugrahkanlah

kepada kami isteri-isteri dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan

jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa (Q.S. Al-Furqan ayat 74).

Mengingat uraian di atas, maka secara sederhana tujuan pendidikan anak

di dalam keluarga ialah agar anak  itu menjadi anak yang sholeh dan anak yang

sholehah itulah anak yang wajar dibanggakan. Tujuan lain adalah sebaliknya,

yaitu agar anak menjadi musuh orang tuanya, yang akan mencelakakan orang

tuanya.

c. Pendidikan Nonformal Dalam Bentuk TPQ dan Pengaruhnya Terhadap

Pendidikan Islam

Pendidikan nonformal adalah pendidikan yang diselenggarakan di luar

sekolah, baik di lembaga maupun tidak. Penyelenggaraan kegiatan lebih terbuka,

tidak terikat, dan lebih terpusat. Program pendidikan nonformal dapat merupakan

lanjutan atau pengayaan dari bagian program sekolah, pengembangan dari

program sekolah, dan program yang setara dengan pendidikan sekolah.22

Pendidikan nonformal yang kami maksudkan di sini adalah beraneka

warna bentuk kegiatan pendidikan yang terorganisasi atau setengah terorganisasi

22 Oong Komar, Filsafat Pendidikan Nonformal, (Bandung : CV Pustaka Setia,2006), hal.
213
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yang berlangsung di luar sistem persekolahan; yang ditunjukkan untuk melayani

sejumlah besar kebutuhan belajar dari berbagai kelompok penduduk, baik tua

maupun muda.

Adapun salah satu bentuk pendidikan nonformal adalah Taman Pendidikan

Al-Qur’an (TPQ). Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ) adalah pendidikan untuk

baca dan menulis Al-Qur’an di kalangan anak-anak. Tujuan pengajaran adalah

merupakan salah satu aspek atau komponen dalam pendidikan yang harus

diperhatikan, karena pendidikan akan dikatakan berhasil apabila tujuan tersebut

dapat tercapai atau paling tidak mendekati target yang telah ditentukan.23

Kemampuan membaca Al-Qur’an  dengan baik dan benar merupakan

target dan sekaligus merupakan tujuan pokok dan perdana yang harus dicapai dan

sekaligus dimiliki oleh setiap para santri. Oleh karena itu, pada saat pelaksanaan

penerimaan anak setiap lembaga pendidikan Islam, kemampuan membaca Al-

Qur’an hendaknya dijadikan sebagai materi pertama dan utama, sedang materi-

materi lain sebagai penunjang. Materi penunjang juga penting, namun prioritas

kedua setelah membaca Al-Qur’an, sedangkan materi-materi penumjang baru

diberikan setelah para santri masuk ke program lanjutan. Dalam arti, materi

penunjang tersebut sebagai pendukung atau sebagai tambahan saja setelah materi

membaca Al-Qur’an tersebut.

Secara singkat tujuan utama pendirian dan pengembangan Taman

Pendidikan Al-Qur’an adalah memberantas buta huruf Al-Qur’an dan

mempersiapkan anak mampu membaca Al-Qur’an dengan baik dan benar,

23 Mansur, Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar,
2007), hal 134
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memupuk rasa cinta terhadap Al-Qur’an yang pada akhirnya juga

mempersiaphkan anak untuk menempuh jenjang pendidikan agama (di madrasah)

lebih lanjut.24

Secara lebih cermat perlu kita antisipasi bahwa setelah anak

menyelesaikan pendidikan dasarnya (terutama nanti setelah berjalan sistem

pendidikan dasar 9 tahun), maka hanya kecil sekali jumlah prosentasenya yang

akan melanjutkan mempelajari agama pada pendidikan di madrasah, apalagi di

pondok pesantren, padahal bekal pendidikan agama mereka sangat sedikit sekali,

hal ini akan menyebabkan terjadinya kekurang fahaman mereka terhadap ajaran

agamanya (terjadi pendangkalan pemahaman keagamaan), oleh sebab itulah maka

perlu dipersiapkan sedini mungkin di waktu anak masih berada di jenjang

pendidikan dasar secara bersamaan mereka juga kita bekali dengan kemampuan

membaca Al-Qur’an sekaligus juga memahami dasar-dasar agama yang paling

penting.

Tujuan penyelenggaraan TPQ dalam pandangan human adalah “untuk

menyiapkan anak didiknya agar menjadi generasi muda yang qur’ani, yaitu

generasi yang mencintai al-qur’an, komitmen dengan Al-Qur’an dan menjadikan

Al-Qur’an sebagai bacaan dan pandangan hidup sehari-hari.”

Apabila mencermati rumusan tujuan penyelenggaraan TPQ di atas, maka

ia bisa dimasukkan kedalam kategori tujuan institusional yang berjangka panjang,

dan tampak sebagai penjabaran yang lebih kusus dari tujuan pendidikan nasional.

Bisa diperhatikan, bahwa titik pusat tujuan penyelenggaraan TPQ adalah

24 Majelis Pembina TPQ Ma’arif, pedoman pengelolaan TPQ, (Tulungagung: LP
Ma’arif, 1993), hal. 4
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mendidik para santri menjadi manusia yang berkepribadian Qur’ani dengan sifat-

sifat:

1. Cinta Al-Qur’an

TPQ mendidik para santri menjadi generasi yang menyukai, menyayangi, dan

merindukan al-qur’an. Generasi yang menetapi semboyan tiada hari tanpa

rindu berjumpa dengan Al-Qur’an sebagai konsekuensi imannya terhadap

kesempurnaan kebenaran Al-Qur’an.

2. Komitmen Terhadap Al-Qur’an

TPQ mendidik para santri menjadi generasi yang merasa terikat untuk

mengaktualisasikan petunjuk-petunjuk Al-Qur’an  bagi diri sendiri dan

lingkungannya dengan tabah lahir batin menghadapi segala resiko yang

timbul secara intern maupun ekstern.

3. Menjadikan Al-Qur’an sebagai pandangan hidup

TPQ mendidik para santri menjadi generasi yang sehari-hari menjadikan

nilai-nilainya sebagai tolak ukur (baik/buruk, benar/salah, haq/bathil) bagi

perbuatan sehari-hari dalam setiap segi kehidupan seperti sosial, politik,

ekonomi, seni, pendidikan dan lain-lain.25

Taman Pendidikan Al-Qur’an berfungsi sebagai lembaga nonformal agar

tidak terjadi kemerosotan agama dan generasi Qur’ani. Kemampuan membaca dan

menulis Al-Qur’an merupakan indikator kuwalitas kehidupan beragama seorang

muslim. Oleh karena itu, gerakan baca dan tulis Al-Qur’an merupakan langkah

25 Ali Rohmad, Kapita Selekta Pendidikan hal, 353
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strategis dalam rangka meningkatkan kuwalitas umat khususnya umat Islam dan

keberhasilan pembangunan dibidang agama.

Al-Qur’an merupakan wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi

Muhammad Shollallaahu ‘Alaihi Wasallam untuk disampaikan kepada umatnya

sebagai petunjuk manusia untuk kehidupan dunia akhirat. Al-Qur’an

mengarahkan manusia pada jalan yang benar dan lurus, sehingga bisa mencapai

kesempurnaan manusiawi yang merealisasikan kebahagiaan hidup dunia dan

akhirat.26

Salah satu cara untuk menanamkan keimanan, keislaman, dan ketaqwaan

sejak dini adalah memberikan pelajaran membaca Al-Qur’an sejak anak masih

kecil. Karena penanaman kecintaan terhadap Al-Qur’an dan sekaligus juga

kemampuan membacanya dengan baik dan benar adalah merupakan kebutuhan

yang sangat mendesak, maka perlu dicarikan suatu metode yang bisa

mempermudah dan mempercepat anak agar supaya mampu membaca Al-Qur’an

dengan baik dan benar.

d. Fungsi Pendidikan Islam

Suatu keharusan bagi penddidikan Islam melakukan rekonstruksi pada

kerangka orientasi budayanya. Rekonstruksi yang dilakukan tidak harus berakibat

pada terpolanya pendidikan Islam pada suatu visi yang ekstrim. Pemikiran yang

semacam ini sudah barang tentu tidak akan memberikan kerangka pendekatan

26 Mansur, Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam hal, 136
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yang dapat menjembatani kepentingan pendidikan Islam dalam memberikan

acuan nilai di tengah-tengah perkembangan masyarakat.27

Oleh kerena itu, fungsi imperative untuk memperkokoh jati diri

kemanusiaan dengan mengacu pada nilai-nilai kemutlakan (absolut) sangat

penting dijadikan orientasi utama bagi pendidikan Islam. Disamping itu,

pendidikan Islam harus terus-menerus bersikap terbuka dalam arus utama

perubahan sosial. Dengan penekanan orientasi tersebut, akan dihasilkan makna

ganda sekaligus.

Terjadi kekokohan pribadi sebagai hasil dari akumulasi nilai dalam

pendidikan Islam. Secara resultan hal ini akan mendatangkan makna berikutnya

berupa adanya  kemampuan untuk menginduksi tuntutan perubahan sosial dengan

tetap berpijak pada kerangka nilai (value juggement) yang Islami. Bertolak dari

kepentingan demikian, ada dua fungsi pendidikan Islam yang harus dilakukan

pertama, fungsi normative, dan kedua fungsi progresif dinamis.

Pada fungsi pertama, pendidikan terbatas pada proses alih nilai

(transferensi) sesuai dengan referensi nilai sebelumnya. Fungsi ini lebih

menekankan pada fungsi tradisional sebagai konservator budaya. Penanaman nilai

ini diarah tujukan pada terbentuknya nilai dasar umum, yang selanjutnya secara

akan dapat mengembangkan nilai-nilai lainya yang relevan.

Dengan menggunakan terminologi yang dibuat Thomas Kuhn, Jujun S.

Sumantri, menyebut nilai-nilai dasar ini dengan paradigma; suatu konsep dasar

yang dianut oleh masyarakat. Dalam kerangka ini, maka kegiatan pendidikan

27 Abdurrahman An Nahlawi, Pendidikan Islam, h. 117
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Islam secara dasar harus mengandung muatan nilai baru yang selanjutnya

dikembangkan secara terarah dan sistematik melalui pendekatan yang relevan.28

Dalam beberapa kasus, dalam lembaga pendidikan Islam masih banyak

dijumpai ketimpangan pada segi penggunaan metodologi. Lembaga pendidikan

Islam selama ini masih didominasi oleh pendekatan indokrinasi yang menjurus

pada perkembangannya sikap dogmatis yang eksklusif dan ekstrim. Kenyataan ini

tidak bisa dilepaskan dari perfosa keagamaan yang ada, yang masih bertahan

dalam status keberagamaan.

Seharusnya semangat keagamaan dengan terus-menerus melakukan suatu

refleksi kritis dalam mencari makna keberagaman dalam konteks kehidupan sosio

cultural diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam wilayah

kependidikan.

Fungsi kedua yang perlu dikembangkan adalah fungsi progresif-dinamis

pendidikan. Pengembangan fungsi ini sebagai konsekuensi pendidikan Islam

sebagai sistem yang terbuka (open system), yang harus bersikap terbuka dan

bergumul dalam utama perubahan masyarakat, dengan posisi tersebut, adalah

mustahil jika pendidikan Islam akan menutup dirinya kalau tidak ingin pendidikan

Islam mengalami aliensi sosial dan kultural.

Dalam fungsi yang kedua tersebut, pendidikan Islam tidak lagi sebagai

konservator budaya, tapi diarahkan pada aktualisasi budaya dengan cakupan

budaya yang lebih luas. Artinya, pendidikan Islam tidak hanya mencerminkan

28 Abd Aziz, Orientasi System Pendidikan, h. 10
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sebagai keadaan kebudayaan, tapi sebagai medium yang dapat mendinamiskan

perubahan dan mengembangkan kebudayaan agar mencapai kemajuan.

E. Penelitian Relevan

Adapun hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini cukup

beragam, serta hasil penelitian yang ditemukan dilapangan sangat banyak yang

mengangkat masalah pendidikan bagi anak. Namun, dalam penelitian ini variabel

yang akan diteliti cukup menarik karena lebih mengkhususkan pada situasi dan

keadaan masyarakat pesisir terutama yang berdomisili di Kampung Orang

Pesisir.29

1. Hasil penelitian yang relevan dengan variabel penelitian ini adalah hasil

penelitian yang dilakukan oleh saudari Renawati, NIM. 07010101121, judul

Persepsi Masyarakat Suku Bajo Terhadap Pendidikan Anak di Desa Bokori

Kabupaten Konawe, dengan hasil penelitian bahwa persepsi masyarakat Bajo

terhadap pendidikan anak, tidak terlalu penting hal ini diakibatkan oleh situasi dan

kondisi lingkungan sekitarnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat tingkat

pendidikan anak di Desa Bokori, pada umumnya pendidikannya masih sangat

minim, dan mengakibatkan rendahnya tingkat pendidikan anak di Desa Bokori.

Persepsi masyarakat pesisir bahwa tanpa pendidikan mereka juga mampu

memperoleh penghasilan karena bersekolah ujung-ujungnya juga untuk mencari

uang (penghasilan).

Faktor-faktor penyebab rendahnya tingkat pendidikan Islam bagi anak di

Desa Bokori yakni kurangnya perhatian orang tua terhadap pendidikan anak dan

29Untaian Mutiara Nusantara, Kampung Orang Pesisir, (online)
(http://lisaontheblog.wordpress.com, diakses 10 Desember 2012) 2012
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kurangnya kerja sama orang tua, guru, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Kedua

faktor tersebut dapat memberikan pengaruh terhadap tinggi rendahnya pendidikan

bagi anak, segingga dibutuhkan solusi untuk meningkatkan pendidikan bagi anak

agar terhindar dari kebodohan.

Dalam penelitian yang telah dilakukan tersebut, upaya-upaya yang perlu

dilakukan adalah meningkatkan perhatian orang tua terhadap pendidikan bagi

anak dan meningkatkan kerja sama orang tua, guru, tokoh agama dan tokoh

masyarakat. Upaya tersebut sangat penting dalam meningkatkan pendidikan bagi

anak serta mencegah sifat kebodohan kepada masyarakat khususnya pada anak

yang berada di Desa Bohari.

2. Penelitian lain yang dilakukan oleh Siti Khajaroh pada tahun 2013 yang

berjudul Persepsi Masyarakat Terhadap Pendidikan Agama Islam di PTQ AL-

Furqon Desa Kalirandu, Petaruka, Pemalang” memberikan kesimpulan bahwa

persepsi masyarakat secara umum menganggap pendidikan Agama Islam di PTQ

Al-Furqon dalam membina akhlak anak-anak melalui pendidikan agama islam.

Pemerintah desa setempat juga sangat merespon baik dan mendukung keberadaan

TPQ dalam membina masyarakat. Secara umum dan khususnya kepada anak

didiknya atau para santrinya.30

Penelitian terdahulu yang meneliti tentang masyarakat nelayan terdapat

dalam skripsi yang berjudul Potret Kehidupan Masyarakat  Nelayan (Studi Kasus

di Dukuh Jambean Kecamatan Wonokerto) pada tahun 2013. Dari hasil penelitian

tersebut memberikan kesimpulan pertama, kehidupan keagamaan masyarakat

30Siti Khajaroh, Persepsi Masyarakat terhadap Pendidikan Islam di TPQ Al-Furqon Desa
Kalirandu, Petarukan, Pemalang:, Skripsi Sarjana Pendidikan Islam (Pekalongan STAIN
Pekalongan, 2013), h. 92
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nelayan Jambean tidaklah tunggal melainkan meliputi berbagai sisi atau dimensi

keagamaan yang tergantung pada konteks yang melingkupi. Pada saat tertentu

perilaku keagamaannya lebih menonjolkan tradisi lokalnya dan disaat bersamaan

ada unsur khas Islam. Kedua, kehidupan keagamaan masyarakat nelayan Jambean

dipengaruhi oleh fakto eksternal. Faktor internalnya antara emosi seseorang

karena adanya dorongan oleh keinginan menghindari bencana dan memberikan

rasa aman bagi dirinya sendiri sehingga menjadi agama sebagai kebutuhan dalam

hidupnya.

Selain itu, masih rendahnya tingkat  intelektual atau pemahaman

keagamaan masyarakat nelayan. Hal ini bisa dubuktikan dengan pelaksanaan

ajaran agamanya seperti sholat, puasa, dan ritus-ritus lainya ketika berada di laut

lepas. Faktor eksternalnya dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, dimana para

orang tua lebih memilih menyekolahkan anak-anaknya mereka di madrasah atau

memasukkannya ke pondok pesantren. Kemudian lingkungan masyarakat,

kehidupan keagamaan dipengaruhi oleh sosial-kultural yang ada di lingkungan

sekitarnya.31

Dalam penelitian yang sama tentang masyarakat nelayan adalah penelitian

yang dilakukan oleh Maesaroh Dengan judul Persepsi Masyarakat Nelelayan

terhadap wajib belajar pendidikan dasar (WAJAR DIKDAS) di Desa Tratebang

Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan. Dari penelitain tersebut

menghasilkan kesimpulan bahwa terdapat dua persepsi masyarakat nelayan

terhadap WAJAR DIKDAS 9 Tahun. Pertama, WAJAR DIKDAS 9 Tahun adalah

31 Iin Erfiyanti, “Potret Kehidpan Keagamaan Masyarakat Nelayan (Studi di Dukuh
Jambean Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan”, Skripsi Sarjana Pendidikan Islam
(Pekalongan: STAIN Pekalongan, 2013), h. 80-81
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penting bagi anak. Sebisa mungkin anak agar bisa melampui jenjang pendidikan

tersebut kedua, bahwa pendidikan tidak dibutuhkan untuk menjadi seorang

nelayan.

Penelitian yang akan dilakuakan ini memfokuskan pada persepsi atau

pandangan masyarakat nelayan Desa Api-api terhadap pendidikan Agama Islam.

Dari hasil eksplorasi peneliti terhadap karya tulis ilmiah, sumber, dan bahan

pustaka ada pembahasan yang sama dengan permasalahan yang akan diteliti.

Peneliti bermaksud meneliti masalah tersebut secara mendalam dan terfokus pada

situasi yang terjadi sekarang. Maka penulis berinisiatif untuk melakukan

penelitian lapanagn tentang persepsi masyarakat nelayan terhadap pendidikan

Agama Islam di Kampung Nelayan Desa Api-Api Kecamatan Wonokerto

Kabupaten Pekalongan.32

Berangkat dari hasil penelitian yang telah digambarkan di atas maka, untuk

originalitas penelitian yang penulis lakukan sekaligus menghindari kekhawatiran

adanya imitasi penelitian maka penulis memposisikan penelitian ini berdasarkan

lokasi yang telah dijadikan objek observasi yakni Desa Lora. Selain itu, dari segi

situasi dan kondisi masyarakatnya juga sangat jauh berbeda, baik dari segi

budaya, gaya hidup, profesi dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, tanggapan

ataupun cara pandang mereka tentang urgensi pendidikan Islam juga akan jauh

berbeda karena melihat latar belakang masyarakatnya yang hidup jauh dari

komunitas masyarakat perkotaan.

32Maesaroh, “ Persepsi Masyarakat Nelayan terhadap Wajib Belajar Pendidikan Dasar
(WAJAR DIKDAS) 9 Tahun di Desa Tratebang Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan”,
Skiripsi Sarjana Pendidikan Islam (Pekalongan: STAIN Pekalongan, 2013), h. 75
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Selain itu, adapun yang menjadi letak perbedaan antara penelitian yang

penulis lakukan sekarang dengan penelitian sebelumnya yakni terletak pada

kedudukan pendidikan Islam bagi anak yang menjadi definisi operasional

penelitian ini. Penelitian sebelumnya hanya memfokuskan penelitiannya pada

kegiatan pendidikan Islam yang bersifat formal saja, sehingga tidak terimplisit di

dalamnya bentuk pendidikan Islam yang diberikan oleh orang tua terhadap

anaknya yang tidak bersekolah.

Padahal seperti yang dipahami bersama bahwa aktifitas pendidikan Islam

tidak hanya berlangsung pada jalur formal saja melainkan masih ada yang

berperan serta di dalamnya yaitu orang tua dan masyarakat. Oleh sebab itu,

walaupun anak-anak tersebut tidak bersekolah bukan berarrti mereka tidak

memperoleh pendidikan dari orang tuanya di rumah.


