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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Persepsi 

1. Pengertian Persepsi 

Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan yaitu 

merupakan proses yang berwujud diterimanya stimulus oleh individu melalui 

alat reseptor-nya. Untuk lebih memahami persepsi berikut adalah beberapa 

definisi persepsi menurut pakar psikologi antara lain sebagai berikut: 

Menurut Bimo Walgito menyatkan bahwa: 

“Persepsi adalah suatu proses yang didahului oleh mengindraan, yaitu 
merupakan proses yang berujud di terimanya stimulus oleh individu 
memlalui alat reseptornya”.11 
 
Sedangkan menurut Dovidof bahwa: 

“Persepsi adalah proses individu dalam mengorganisasikan dan 
menginterpretasikan kesan yang diterima oleh panca indra (melihat, 
mendengar, membahu, merasa dan meraba) untuk memberi arti pada 
lingkungan.”12 

Dengan demikian dari pengeritan-pengertian persepsi di atas dapat 

disimpulkan bahwa persepsi adalah proses penafsiran/ pandangan seseorang 

terhadap stimulasi yang dipengaruhi oleh berbagai pengetahuan, keinginan dan 

pengalaman yang relevan terhadap rangsangan yang dipengaruhi oleh perilaku 

manusia dalam menentukan tujuan hidupnya.  

 

 

                                                           
11 Bimo Wolgito, Psikologi Sosial, (Yogyakarta : Yayasan Penerbit fakultas Psikologi 

UGM, 2002), hlm. 27 
12 Jalaludin Rakmat, Psikhologi Komunikasi, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2003), 

hlm. 5 
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2. Syarat-Sayarat Terjadinya Persepsi 

Agar individu dapat melakukan persepsi ada beberapa syarat yang harus 

dipenuhi, yaitu: 

a. Adanya obyek yang dipersepsikan, obyek menimbulkan stimulus yang 

mengenai alat indra atau reseptor. Stimulus dapat datang dari luar 

langsung mengenai alat indra (reseptor) dapat datang dari dalam yang 

langsung mengenai syaraf penerima (sensoris) yang bekerja sebagai 

reseptor.  

b. Adanya alat indra atau reseptor yang cukup baik, yaitu alat untuk 

menerima stimulus. Di samping itu harus ada pula syaraf sensoris 

sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang diterima reseptor ke pusat 

susunan syaraf sensoris yaitu otak sebagai pusat kesadaran. Dan sebagai 

alat untuk mengadakan respons diperlukan syaraf motoris. 

c. Untuk menyadari atau untuk mengadakan persepsi sesuatu diperlukan 

pula adanya perhatian yang merupakan langkah pertama sebagai suatu 

persiapan dalam mengadakan persepsi. Tampa perhatian tidak akan 

terjadi persepsi. Dari hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa untuk 

mengadakan persepsi ada syarat-syarat yang bersifat: 

1) Fisik atau kelemahan 

2) Fisiologis 

3) Psikologis.13 

3. Proses Terjadinya Persepsi 

Persepsi  menurut Buddhisme diawali dengan persinggungan antara 

pikiran dan objek-objek eksternal melalui alat-alat indra yang ada enam yakni 

                                                           
13 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan, (PT Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 32 
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mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, dan pikiran. Begitu objek masuk melalui 

alat-alat indera tersebut maka bangkitlah serangkaian bentuk yang mana mata 

sebagai pintu masuk bagi rangkaian bentuk yang membentuk proses pengenalan 

secara visual sehingga akhirnya memungkinkan kita untuk mengenali suatu 

benda.14 

B. Konteks Kelurga Nelayan 

1. Pengertian Keluarga Nelayan 

a. Pengertian Keluarga 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan keluarga 

adalah ibu bapak dengan anak-anaknya, satuan kekerabatan yang sangat 

mendasar di masyarakat.15 Keluarga merupakan sebuah institusi terkecil 

di dalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan 

kehidupan yang tentram, aman, damai dan sejahtera dalam suasana cinta 

dan kasih sayang diantara anggotanya. Juga bisa diartikan suatu ikatan 

hidup yang didasarkan karena terjadinya perkawinan, juga bisa 

disebabkan karena persusuan atau muncul perilaku pengasuhan.16  

Menurut Sulaeman, dalam pengertian psikologis bahwa: 

“Keluarga adalah tempat tinggal bersama dan masing-masing 
anggota merasakan adanya pertautan batin sehingga terjadi saling 
mempengaruhi, saling memperhatikan, dan saling menyerahkan 
diri”.17 
 
Seiring dengan itu juga defenisi keluarga yang dikemukakan oleh 
Reisner bahwa: 
 

                                                           
14 Himayatun Nisa’, Persepsi Masyarakat Nelayan Terhadap Pendidikan Tinggi, 

(Malang; Skiripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016), hlm. 19 
15 Depertemen Pendidikan Dan Kebuyaan, Kamus. 
16 Mufidah Ch, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender, (Malang : UIN-Malang 

Press, 2008), hlm. 37 
17 Moh. Shochib, Pola Asuh Orang Tua Dalam Membantu Anak Mengembangkan 

Disiplin Diri, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), hlm. 17-18 
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“Keluarga adalah sebuah kelompok yang terdiri dari dua orang 
atau lebih yang masing-masing mempunyai hubungan 
kekerabatan yang terdiri dari bapak, ibu, adik, kakak, kakek dan 
nenek.18 

Sedangkan dalam pengertian pedagogis, keluarga adalah “satu” 

persekutuan hidup yang dijalani oleh kasih sayang antara pasangan dua 

jenis manusia yang dikukuhkan dengan pernikahan, yang bermaksud 

untuk saling menyempurnakan diri. Dalam usaha yang saling melengkapi 

dan saling menyempurnakan diri itu terkandung perealisasikan peran dab 

fungsi sebagai orang tua. Keutuhan orang tua (ayah dan ibu) dalam 

sebuah keluarga sangat dibutuhkan dalam membantu anak untuk 

memiliki dan mengembangkan dasar-dasar disiplin diri.19 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, keluarga merupakan unti 

terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari dua orang atau lebih yang 

memiliki ikatan darah yang hidup bersamaan dan saling berinteraksi. 

b. Pengertian Nelayan 

 Nelayan adalah orang yang mata pencariannya melakukan 

penangkapan ikan. Dalam perstatistikan perikanan perairan umum, 

nelayan adalah orang yang secara aktif melakukan operasi penangkapan 

ikan di peraiaran umum. Orang yang melakukan pekerjaan seperti 

membuat jaring, mengangkut alat-alat penangkapan ikan kedalam 

perahu atau kapal motor, mengangkut ikan dari perahu atau kapal motor, 

tidak dikategorikan sebagai nelayan. 

 Dilihat dari persepsi antropologis, masyarakat nelayan berbeda 

dengan masyarakat lain, seperti masyarakat petani, perkotaan, atau 
                                                           

 18 Ahmad, Abu, Psikologi Sosial. (Rineka Cipta: Jakarta, 2002), hlm. 4 
19 Ibid,. hlm. 18 
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masyarakat di dataran tinggi. Persepsi antropologi ini di dasarkan pada 

realitas social bahwa masyarakat nelayan memiliki pola-pola 

kebudayaan yang berbeda dimasyarakat lain sebagai hasil dari interaksi 

mereka dengan lingkungan beserta sumber daya yang di dalamnya.20 

 Nelayan dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu nelayan buruh, 

nelayan juragan dan nelayan perorangan. Nelayan buruh adalah yang 

bekerja dengan alat tangkap milik orang, nelayan perorangan yang 

memiliki peralatan alat tangkap sendiri dalam mengoperasiaannya tidak 

melibatkan orang lain, sedangkan nelayan juragan yang memiliki alat 

tangkap yang di operasikan oleh orang lain. 

 Sumber daya nelayan dicirikan oleh pendidikan dan keterampilan 

yang rendah, kemampuan manajemen yang terbatas. Taraf hidup 

penduduk desa pasisir yang sebagai besar nelayan sampai saat ini masih 

rendah, pendapatan tidak menentu (sangat tergantung pada musim ikan), 

kebayakan masih memakai peralatan tradisional dan masih sukar 

menjauhkan diri dari prilaku boros.21 

 Dari beberapa definisi keluarga dan defenisi nelayan yang telah 

diuraikan di atas di taruk suatu kesimpulan bahwa keluarga nelayan 

adalah keluarga yang mata pencaharian pokoknya penagkap ikan di laut, 

dan biasanya mereka tinggal di daerah pesisir pantai atau tidak jauh dari 

bibir pantai. 

c.   Stratifikasi Sosial 

  Stratifikasi berasal dari kata stratum, yang artinya lapisan 

berdasarkan pengertian etimologis ini istila stratifikasi sosial mempunyai 

                                                           

 20 Kusnadi, Akar Kemiskinan Nelayan, (Yogyakarta: LkiS, 2008), hlm. 3 
 21 Ibid,. hlm. 34 
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arti yang sama dengan pelapisan sosial, yaitu pembedaan penduduk atau 

para warga masyarakat ke dalam lapisan-lapisan secara hierakhis 

(bertingkat). Perwujudannya adalah adanya kelas-kelas tinggi dan kelas-

kelas yang lebih rendah di dalam masyarakat.22 

  Studi termasyur tentang pelapisan sosial, yang sampai saat ini 

sangat berpenagruh atas pikiran orang, dibuat oleh Karl Marx (1818-1883). 

Seseorang disebut kelas atas atau bawah di tentukan oleh relasi mereka 

terhadap alat-alat produksi. Mereka tidak hanya kaya uang tetapi 

mempunyai atau mengontrol sumber-sumber kekayaan, seperti tanah, 

bahan baku, mesin-mesin, dan tenaga orang lain, merupakan kelas atas 

yang di sebut dengan istilah Bourgeoisie (borjuis), sedang mereka yang 

tidak punya apa-apa selain tenaga kerja mereka sendiri disebut dengan 

proletarian (dari kata proles=keturunan), sebab pemikiran mereka yang 

agak menonjol adalah banyaknya anak. Masyarakat pada hakikatnya di 

pandang oleh Marx sebagai medan konflik. Mengingat kekayaan sumber-

sumber kekayaan, maka kelas yang tidak punya menentang kelas yang 

punya. 

  Di indonesia juga perbedaan sosial mengandung “rengking” 

dikenal, yang antara “tuan besar”. Perbedaan itu tidak hanya di dasarkan 

atas besarnya penghasilan berupa materi, tetapi terutama atas kekuasaan 

dan gaya hidup. Hal itu mengantar kepada Max weber. Dalam melengkapi 

pandangan Marx ia mengatakan bahwa masyarakat dibagi menjadi lapisan-

lapisan tidak hanya berdasarkan hak istimewa, besarnya kehormatan yang 

di berikan masyarakat, dan kususnya kuasa yang dimiliki. Bila pandangan 

                                                           

 22 Isomuddin, Sosiologi Perspektif  Islam, (Malang : UMM press, 1997), hlm. 223 
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ini diterapkan pada masyarakat indonesia, dapat dilihat bahwa para pejabat 

para pemerintah dan para rohaniawan, mubaligh termaksud kaum haji, 

menduduki tempat khusu di dalamnya. Berlainan misalnya dengan 

Amerika Serikat, disini pegawai-pegawai negeri menikmati kedudukannya 

tersendiri, walaupun gaji mereka agak rendah.23 

  Menurut teori Marx stratifikasi sosial kedalam dua kelas yang 

saling beroperasi merupakan gejala negatif yang bersifat sementara saja 

dan akan hilang, apabila masyarakat tampa kelas terwujud, dimana tidak 

ada alat yang di miliki oleh perseorangan. Lain hal dengan pendekatan 

Fungsialisme Struktural. Pendekatan ini menekan fungsi positif dan 

pelapisan sosial, yakni mempertahankan integritas dan stabilitas 

masyarakat dengan meyediakan motivasi dan imbalan yang sesuai kepada 

anggota-anggotanya. Penghasilan yang berbeda akan merangsang orang 

untuk berusaha sebanyak dan sebaik mungkin supaya bisa bergerak keatas. 

Dalam sistem pelapisan sosial yang terbuka kesempatan bagi orang untuk, 

dengan usahanya sendiri berpindah dari kelas yang satu ke kelas yang lain. 

Sistem pelapisan yang tertutup seperti sistem kata di india memungkinkan 

gerak ke atas atau ke bawah. 

  Tentang bagaimana bentuk-bentuk konkret dan stratifikasi sosial 

dalam masyarakat, pada prinsipnya dapat dibedakan menjadi tiga macam, 

yaitu kelas ekonomi, politik, ilmu pngetahuan, dan sistem nilai yang 

berlaku dan berkembang dalam masyarakat tertentu. Untuk lebih jelasnya 

dapat di uaraikan sebagai berikut: 

 

                                                           

 23 Ibid,. Hlm. 224-225 
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1. Bentuk kelas ekonomi 

Faktor ekonomi akan membedakan penduduk atau warga masyarakat 

menurut jumlah dan besar pendapatan. Dalam hal ini ada golongan orang-

orang yang di dasarkan kepada pemilikan tanah dan benda-benda, ada 

golongan yang didasarkan kepada kegiatan di bidang ekonomi dengan 

menggunakan kecakapannya. Sehubung dengan hal ini pelapisan sosial 

yang di dasarkan pada kreteria ekonomi akan berkaitan dengan aktifitas 

pekerjaa, pemilikan atau kedudukannya. Dengan kata lain, penetapan, hak 

milik dan pekerjaan akan membagai anggota masyarakat kedalam bebarapa 

lapisan atau strata. 

2. Bentuk kelas politik 

Pelapisan dalam masyarakat dalam bentuk atau dasar kreteria politik 

berarti membedakan penduduk atau warga masyarakat menurut pembagian 

kekuasaan. Sebagai dasar pembentukan pelapisan sosial, kekuasaan 

berbeda dari kreteria-kreteria lain yaitu ekonomi dan kedudukan sosial. 

Dapat di katakan kekuasaan meruapakn suatu unsur yang khusu dalam 

sistem pelapisan sosial. Apabila masyarakat menginginkan suatu 

kehidupan yang teratur, maka kekuasaan yang ada padanya harus pula 

dibagi-bagi dangan teratur. 

3. Bentuk kelas kreteria sosial 

Pelapisan sosial berdasarkan kreteria sosial adalah berhubungan dengan 

status atau kedudukan seseorang dalam masyarakat. Seseoarang di dalam 

kehidupan di masyarakat pada umumnya memiliki status dan peranan lebih 

dari satu. Misalnya seorang guru juga sebagai mubalig, seoarang pedagang 
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juga sebagai seorang suami dan seterusnya. Jika hal itu yang terjadi maka 

disebut status-set dan role-set.24 

d.  Kemiskinan 

Dalam Kamus Besar Indonesia, kata “miskin” diartikan sabgai tidak 

berharta benda: serba kekurangan (berpenghasilan rendah). Sedang fakir 

diartikan sabagai orang yang sangat berkekurangan : atau sangat miskin.25 

Dari bahasa aslinya (Arab) kata miskin terambil dari sakana yang berarti diam 

atau tenang, sedangkan fakir dari kata faqr yang pada mulanya berarti tulang 

punggungnya, dalam arti bahwa beban yang di pikulnya sedemikian berat 

sehingga “mematahkan” tulang punggungnya. 

Al-Qur’an dan hadis tidak menetapkan angka tertentu lagi pasti 

sebagai ukuran kemiskinan, sehingga yang dikemukakan diatas dapat saja 

berubah. Namun yang pasti al-qur’an menjadikan setiap orang yang 

memerlukan sesuatu sebagai faqir atau miskin yang harus dibantu. Di tempat 

lain, Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa pengobatan dan pendidikan pun 

termaksud kebutuhan primer yang harus dipenuhi. 

Jalan peratama dan utama yang di ajarkan Alqur’an untuk mengatasi 

kemiskinan kerja dan usaha yang di wajibkannya atas setiap individu yang 

mampu. Puluhan ayat memerindtahkan dan mengisyaratkan kemuliaan 

bekerja. Segala pekerjaan dan usaha halal dipujinya, sedangkan segala bentuk 

pengangguran dikecam dan dicela.26 

 

 

                                                           

 24 Ibid,. Hlm. 230-232 
 25 Qurais Shihab, Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Maudhu’i Perbagai Persoalan Umat, 
(Bandung: Mizan, Anggota IKAPI, 1996), hlm. 448 
 26 Ibid., hlm. 449-453 
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2. Keinginan Keluarga Nelayan Untuk Melanjutkan Pendidikan Anaknya 

Anak nelayan yang orang tuanya memiliki perahu atau bisa 

dinamakan sebagai juragan dikatakan sebagai golongan sosial menengah ke 

atas, merasa sanggup membiayai anak-anaknya untuk melanjutkan pendidikan 

yang lebih tinggi. Perasaan yang seperti itu yang mendorong oarng tua untuk 

berusaha agar anak-anaknya tetap melanjutkan pendidikannya, karena orang 

tau merasa mampu untuk membiayai pendidikan anaknya. 

Anak nelayan yang orang tuanya bekerja sebagai nelayan atau bisa di 

golongkan keluarga menegah juga memiliki semangta ingin melanjutkan 

pendidikan yang lebih tinggi meskipun dengan penghasilan orang tuanya yang 

pas pasan dan orang tua anak nelayan juga memberi dukungan kepada 

anaknya yang mempunyai keinginan untuk melanjutkan pendidikan ke 

perguruan tinggi. Alasan anak nelayan melanjutkan pendidikannya, karena 

ingin mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan lebih mapan lagi dari oarng 

taunya. Anak nelayan yang tergolong kedalam kurang mampu, tidak 

mempunyai ke inginan untuk melanjutkan pendidikannya karena penghaasilan 

orang tua yang tidak cukup membiayai kuliah. Menurut orang tua anak 

nelayan untuk mencukupi kebutuhan hidup saja sudah bersyukur, sehingga 

anak tidak mau memberikan beban kepada orang tua, karena untuk masuk 

perguruan tinggi membutuhkan biaya yang tidak sedikit, lagi pula bagi mereka 

orang yang berptofesi sebagai nelayan sudah cukup dengan lulusan SMA saja 

untuk bekal mencari suatu pekerjaan dan bisa membantu meringankan beban 

orang tau. 
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C.  Perguruan Tinggi 

 1. Pengertian Perguruan Tinggi 

Pandangan al-Qur’an tentang ilmu dan teknologi dapat diketahui prinsip-

prinsinya dari analisis wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad Saw.  

ù& t�ø%$# ÉΟó™$$ Î/ y7 În/u‘ “ Ï%©!$# t,n=y{ ∩⊇∪   t, n=y{ z≈|¡ΣM}$# ô ÏΒ @, n=tã ∩⊄∪   ù& t� ø%$# y7 š/u‘uρ ãΠt� ø.F{ $# ∩⊂∪   

“Ï% ©!$# zΟ̄=tæ ÉΟn=s)ø9 $$ Î/ ∩⊆∪   zΟ̄=tæ z≈|¡Σ M}$# $ tΒ óΟ s9 ÷Λs>÷ètƒ ∩∈∪    

 Artinya :  Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu menciptakan. Dia telah 

menciptakan manusia dari ‘alaq. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha 

Pemurah. Yang mengajar manusia dengan pena, mengajar manusia 

apa yang  tidak diketahuinya (QS. Al-‘Alaq (96): 1-5)
27

 

  
Iqra’ terambil dari akar kata yang berarti menghimpun. Dari menghimpun 

lahir aneka makna seperti menyampaikan. Menelaah, mendalami, meneliti, 

mengetahui ciri sesuatu, dan membaca baik teks tertulis maupun tidak.28 

Walaupun wahyu itu tidak menjelaskan apa yang harus dibaca, karena Al-

qur’an menghendaki umatnya membaca apa saja selama bacaan tersebut bismi 

Rabbik dalam arti bermanfaat untuk kemanusiaan. Iqra’ berarti bacalah, telitilah, 

didalamilah, ketahuilah ciri-ciri sesuatu; bacalah alam, tanda-tanda zaman, sejarah, 

maupun diri sendiri, yang tertulis maupun tidak. Alhasil, objek perintah Iqra’ 

mencakup segala sesuatu yang dapat di jangkaunya.  

Kata ilmu dengan berbagai bentuknya terulang 854 kali dalam Al-Qur’an. 

Kata ini digunakan dalam arti proses pencapaian pengetahuan dan objek 

pengetahuan. ‘Ilm dari segi bahasa berarti kejelasan. Karena itu segala bentuk dari 

                                                           
27 Kementerian Agama Republik Indonesia Al-Qur’an dan Terjemahnya, Lajnah 

Pentashih Mushaf Al-Qur’an, (PT. PANTJA CEMERLANG, 2019), hlm. 597 
 28 Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Maudhu’i Atas Berbagai Persoalan 

Umat, (Bandung: Mizan, Anggota IKAPI, 1996), hlm. 433 
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akar katanyamempunyai ciri kejelasan. Ilmu adalah pengetahuan yang jelas tentang 

sesuatu. Sekalipun demikian, kata ini berbeda dengan ‘arafa (mengetahui), ‘arif 

(yang mengetahui), dan ma’rifah (pengetahuan).29 

Dalam pandangan Al-Qur’an ilmu adalah keistimewaan yang menjadikan 

manusia unggul terhadap makhluk-makhluk lain guna menjelaskan fungsi 

kekhalifaan. Ini tercermin dari kisah kejadian manusia yang pertama yang dijelaskan 

Al-Qur’an pada surah Al-Baqarah (2) 31 dan 32: 

zΝ̄=tæuρ tΠ yŠ# u u !$ oÿôœF{$# $ yγ ¯=ä. §ΝèO öΝåκyÎz÷tä ’n? tã Ïπ s3Í×̄≈ n=yϑø9 $# tΑ$ s)sù ’ ÎΤθä↔Î6 /Ρr& Ï !$ yϑó™r' Î/ 

Ï Iω àσ̄≈yδ βÎ) öΝçFΖä. t Ï%Ï‰≈ |¹ ∩⊂⊇∪   (#θ ä9$ s% y7oΨ≈ ys ö6 ß™ Ÿω zΝù=Ïæ !$ uΖs9 āω Î) $tΒ !$ oΨtFôϑ̄=tã ( y7 ¨ΡÎ) 

|MΡr& ãΛ Î=yè ø9 $# ÞΟŠÅ3ptø: $# ∩⊂⊄∪    

Artinya : Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) 

 seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para Malaikat lalu 

 berfirman: “Ssebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu 

 meman benar orang-orang yang benar!”. Mereka menjawab: Maha Suci 

Engkau, tidak ada yang kami ketahui melainkan dari apa yang telah 

Engkau ajarkan kepada kami; sesungguhnya Engkaulah Yang Maha 

Mengetahui Lagi  Maha Bijaksana”. (QS. Al-Baqarah: 31-32)
30

 

 

Manusia menurut Al-qur’an, memiliki potensi meraih ilmu dan 

mengembangkannya dengan seizin Allah. Karena itu, bertebaran ayat yang 

memerintahkan manusia menembuh berbagai cara mewujudkan hal tersebut. 

Berkali-kali pula Alqur’an menunjukan betapa tinggi kedudukan orang yang 

berpengetahuan. 31  Dari wahyu pertama, juga ditemukan petunjuk tentang 

pemanfaatan ilmu. Melalui Iqra’Bismi Rabbika, digariskan bahwa titik tolak atau 

motivasi pencarain ilmu, demikian juga tujuan akhirnya, haruslah karena Allah. 

                                                           

 29 Ibid,. 433-434 
30 Kementerian Agama Republik Indonesia Al-Qur’an dan Terjemahnya, Lajnah 

Pentashih Mushaf Al-Qur’an, (PT. PANTJA CEMERLANG, 2019), hlm. 6 
 31 Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Maudhu’i Atas Berbagai Persoalan 

Umat, (Bandung: Mizan, Anggota IKAPI, 1996), hlm. 435 



22 

 

Perhatikan mislanya ketika Al-qur’an menguraikan as-samawat wal ardh. 

Dalam Al-qur’an surat Al-Baqarah ayat 164, penjelasan ditutup dengan menyatakan, 

la ayaatin liqaum(in) ya’qilun (sungguh terdapat tanda-tanda bagi orang yang 

berakal). Sedang dalam Al-qur’an surat Al-imran ayat 90, ketika menguraikan 

persoalan yang sama di akhiri dengan la ayaatin liulul albaab (pada demikan terdapat 

tanda-tanda bagi Ulil Albab (orang-orang yang memilki sari pati segala sesuatu).32 

Pendidikan secara keseluruhannya ialah sesuatu proses yang membentuk kebolehan 

dan sikap manusia. Proses sosial ini membolehan seorang individu memperoleh 

keyakinan dan pertumbuhan sendiri, melalui suatu keadaan yang dipilih dan dikawal 

serta diintusikan oleh masyarakat atau negara. Sistem pendidikan sebuah negara 

ialah kegiatan yang dijalankan secara yerencana dan sistematik terhadap 

perkembangan jasmani dan rohani dengan tujuan untuk melengkapkan seseoarnag 

individu supaya dapat menjalani kehidupan yang sempurna. Pendidikan formal yang 

bermula dari peringkattadika dan berakhir di universitas. 

Setiap individu tentu mempunyai cita-cita untuk melanjutkan pelajaran ke 

universitas dalam satu fasa kehidupan mereka. Bagi mereka yang bekerja keras dan 

mungkin bernasib baik, cita-cita tersebut tercapai selepas mengikuti pengajian 

disekolah rendah dan menengah sebelum memasuki alam pekerjaan. Bagi yang lain, 

peluang tersebut hanya di peroleh setelah bekerja atau setelah tamat perkhitmatan. 

Secara tedak langsung, university mempunyai pengaruh yang kuat, terutama dalam 

memberi pengetahuan dan latihan kepada masyarakat. Universitas menjadi alat 

untuk pembangunan status dan pencetus utama dan perubahan sosial, budaya dan 

tamudun manusia.33 Istilah pendidikan tinggi dengan perguruan tinggi sering saling 

dipertukarkan dengan anggapan mempunyai arti yang sama, sedangkan sebenarnya 
                                                           

 32 Ibid,. 440 
 33 Muhammad Najib Abdul Ghafar, Dinamika Sistem Pendidikan, (Malaysia, Universiti 
Teknologi Malaysia; 2004), hlm. 1 
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mempunyai arti yang berlainan. Pendidikan tinggi adalah pendidikan pada jalur 

pendidikan sekolah pada jenjang yang lebih tinggi dari pada pendidikan menengah di 

jalur pendidikan sekolah. Sebaliknya, perguruan tinggi adalah satuan pendidikan 

yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.34 

Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan 

menengah yang mencakup program pendidikan diploma, serjana, magister, spesialis, 

dan doktor yang diselennggarakan oleh pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi di 

selemggarakan dengan sistem terbuka. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan 

yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan dapat berbentuk akademik, 

politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas. Perguruan tinggi berkewajiban 

menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 

Perguruna tinggi dapat meyelenggarakan program akademik, profesi, dan/ atau 

vokasi.35  

Pendapat lain juga memaparkan tentang definisi perguruan tinggi, 

pendiddikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah 

(SMK/ SMA/ MA) program yang ada dalam pendidikan tinggi ini tidak hanya 

serjana (S-1) melainkan siploma, pendidikan profesi, magister (S-2), bahkan doktor 

(S-3). Sedangkan satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi ini 

dikenal dengan nama Perguruan Tinggi (PT), baik itu Perguruan Tinggi Negeri 

(PTN) maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS).36  

Pendidikan tinggi. UU No 20/ 2003 menyebutkan pendidikan tinggi dalam 

pasal 19 ayat (1). Pada ayat itu hanya menyebutkan bahwa: 

                                                           

 34 Richardus Eko Indrajit, Manajemen Perguruan Tinggi Modern, (Yogyakarta, C.V Andi 
Offest: 2006), hlm. 3 
 35 Ibid,. 5 
 36 Budi Wahyono, Pengertian, Fungsi Dan Tujuan Pendidikan Tinggi, 
http://www.pendidikanekonomi.com/2015/03/pengertian-fungsi-dan tujuan-pendidikan.html 
(diakses 20 April 2019 jam 17:55 wib) 
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Pendidikan tinggi merupakan jenajng pendidikan setelah pendidikan 
menengah yang mencakup program diploma, sarjana, magister, spesialis, dan dokter 
yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. 

Ternyata UU No 2/ 1989 pasal 16 ayat (1) menyebutkan fungsi yang lebih 
jelas. Dalam pasal itu dijelaskan bahwa: 

Perguruan tinggi merupakan kelanjutan pendidikan menengah yang 
diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang 
memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, 
mengembangkan, dan atau menciptakan ilmu pengetahuan teknologi, dan atau 
kesenian.37 
 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perguruan tinggi adalah satuan 

pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan dan dapat membentuk akademik, 

politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas. 

2. Unsur-Unsur Dalam Perguruan Tinggi 

 Perguruan tinggi memiliki unsur-unsur sebagai berikut: 

a. Dewan penyusun 

b. Unsur pemimpinan 

c. Unsur tenaga mengajar, yaitu para dosen 

d. Senat perguruan tinggi 

e. Unsur pelaksanaan akademik, yang dapat terdiri dari: 

1) Bidang pendidikan 

2) Bidang penelitian 

3) Bidang pengabdian 

f.   Unsur pelaksanaa administratif 

g.   Unsur penunjang untuk pelaksana yang meliputi: 

1) Perpustakaan  

2) Laboratorium  

3) Bengkel  

                                                           

 37 Soedijarto, Landasan Dan Arah Pendidikan Nasional Kita, (Jakarta: PT Kompas Media 
Nusantara, 2008), hlm. 467 
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4) Kebun percobaan 

5) Pusat komputer. 

3. Fungsi Dan Tujuan Perguruan Tinggi 

a. Fungsi Perguruan Tinggi 

Perguruan Tinggi memiliki beberapa fungsi, sebagaimana disebutkan 

dalam UU No. 12 Tahun 2012 Pasal 4 bahwa pendidikan tinggi 

memiliki 3 (tiga) fungsi sebagai berikut: 

1) Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 
peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 
mencerdasakan kehidupan bangsa. 

2) Mengembangkan sivitas Akademika yang inovatif, responsif, 
kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui 
pelaksanaan Tridharma, dan 

3) Mengembangkan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi dengan 
memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora.38 

 
b. Tujuan Perguruan Tinggi 

Selain memiliki fungsi, perguruan tinggi juga memiliki beberapa 

tujuan. Seperti halnya pengertian dan fungsi perguruan tinggi, tujuan 

pendidikan tinggi juga tertuang dalam UU No. 12 Tahun 2012 tentang 

Pendidikan Tinggi yaitu pada pasal 5. Dalam UU No. 12 Tahun 2012 

pasal 5 tersebut disebutkan 4 (empat) tujuan pendidikan tinggi, yaitu 

sebagai berikut : 

1) Perkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia 
yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 
dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, 
terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentinngan 
bangsa. 

2) Dihasilkannya lulusan yang menguasai Cabang Ilmu 
Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk memenuhi 

                                                           

 38 Umar Tirtarahadja Dan La Sulo, Edisi Revisi Pengantar Pendidikan, (Jakarta: Rineka 
Cipta, 2008), hlm. 266 
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kepentingan nasional dan peningkatan daya saing dan 
bangsa. 

3) Dihasilkannya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui 
penilitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai 
Humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serat 
kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia. 

4) Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat berbasis 
penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam 
memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan 
kehidupan bangsa.39 
 

Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa pendidikan terdapat tujuan 

yaitu memperbaiki moral manusia menjadi lebih baik, mengembangkan potensi serta 

bakat manusia yang nantinya akan mengharumkan nama bangsa dan 

mensejahterakan umat manusia, serta terwujudnya pengabdian masyarakat. 

D. Persepsi Keluarga Nelayan Suku Bajo Terhadap Studi Lanjut Mahasiswa Di 

Perguruan Tinggi 

Masyarakat khususnya orang tua dalam keluarga mempunyai pandangan 

bahwa pendidikan adalah hal yang tidak penting, akan tetapi hal itu dipengaruhi oleh 

tingkat pendidikan orang tua yang rendah dan ekonomi yang kurang mendukung, 

sehingga pentingnya pendidikan hanya digambarkan untuk pekerjaan saja. Yaitu 

bagaimana mencari uang ataupun membantu pendapatan orang tua, dan faktor lain 

yang mempengaruhi pandangan masyarakat tentang anak putus sekolah terhadap 

pendidikan adalah rendahnya kualitas ekonomi serta pengaruh lingkungan sekitar 

seperti pergaulan dengan orang dewasa, merokok sehingga memberi dampak negatif 

terhadap arti penting pendidikan khususnya lanjut studi ke perguruan tinggi. 

Hampir semua orang dikenai pendidikan dan melaksanakan pendidikan. 

Sebab pendidikan tidak pernah terpisah dengan kehidupan manusia. Anak-anak 

                                                           

 39 Ibid,. 269 
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menerima pendidikan dari orang taunya dan ketika anak-anak ini sudah dewasa dan 

berkeluarga mereka juga akan mendidik anaknya.40 

Persepsi yang dimiliki oleh seseorang dapat berbeda dengan persepsi orang 

lain. Perbedaan persepsi yang dimiliki oleh seseorang dalam hal ini nelayan dapat 

dipengaruhi faktor internal individu dan faktor eksternal. Faktor utama yang 

mempengaruhi persepsi keluarga nelayan Desa Karang jaladari berasal dari faktor 

individu kepada keluarga yaitu harapan orang tua terhadap anak dan pengalaman 

masa lalu orang tua.41  

Dari persepsi yang dijelaskan diatas dapat dilihat pula dari pola asuh 

keluarga di tinjau dari stratifikasi sosialnya yaitu Nelayan juragan dan Nelayan 

Perorangan. Dalam keluarga nelayan juragan dan Nelayan Perorangan, orang tua 

sering memberikan dorongan atau motivasi kepada anaknya, misalnya dengan 

menyemangati anak untuk rajin belajar dan menyemangati anak untuk tidak putus 

asa. Orang tua berusaha memberikan yang terbaik untuk anak, misalnya kalau ada 

keinginan dari anak orang tua akan sedapat mungkin memenuhi kebutuhan anak. 

Sedangkan orang tua dalam keluarga pekerja yang suaminya tidak sukses sering 

memberikan semangat atau motivasi kepada anak, misalnya menyuruh anaknya 

berangkat sekolah, memotivasi agar rajin belajar, dan sebagainya. Dalam 

memperhatikan anak, misalnya mereka wujudkan dengan memberi uang saku 

kepada anaknya dan memasakkan makanan kesuakaan anaknya.42 

E. Kajian Relevan 

                                                           

 40 Made Pidarta, Landasan Kependidikan Stimulus Ilmu Pendidikan Bercorak Indonesia, 
(Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 1 
 41 Nani Suryani, Siti Amanah, Yatri Indah Kusumastuti, Analisis Penoioika Formal Anak 

Paoa Keluarga Nelayan 01 Oesa Karangjalaori, Kecamatan Perigi, Kasupaten Ciamis, Provinsi 

Jawa Sarat, Jurnal Buletin Ekonomi Perikanan Vol. No. 2 Tahun 2004. 
 42 Agung Wahyuddin, Pambudi Handoyo, Pola Asuh Orang Tua Nelayan Dalam 

Membimbing Anak Di Desa Campurejokecamatan Panceng Kabupaten Gresik, Jurnal Pradigma. 
Volume 02 Nomor 01 Tahun 2014. 
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 Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian 

pertama dilakukan oleh Nur Alfiyah mahasiswa Jurusan P.IPS FTIK UIN Maulana 

Malik Ibrahim Malang tahun 2012 dengan judul skripsi “ Pendidikan Anak Dalam 

Perpektif Nelayan Di Psuruan”. Dengan hasil penelitian dari hasil pembahasan dan 

penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: bagaimana perspektif nelayan 

terhadap pendidikan anak di Desa Mlaten Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan 

adalah pendidikan anak itu sangat penting/ perlu sekali. Sedangkan faktor-faktor 

yang mempengaruhi perspekti nelayan terhadap pendidikan anak di Desa Mlaten 

Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan adalah pertama, faktor interm, a. 

perekonimian keluarga, penghasilan yang tidak membantu, mengakibatkan tidak 

mampu menyekolahkan anak, b. Rendahnya pendidikan orang tua, dengan 

pendidikan orang tua yang cukup/ memadai akan membantu motivasi anak. Kedua 

faktor ekstern, a. Biaya sekolah yang mahal, sekolah memerlukan biaya yang 

banyak dan mahal, b. Lingkungan, banyak di antara anak-anak yang tidak 

melanjutkan sekolah terutama anak laki-lakinya entah orang tua yang tidak mau 

membiayai atau ana sendiri yang malas karna sudah terbiasa memegang uang dan 

berfoya-foya dari hasil pekerjaan sebagai nelayan, sehingga mereka lupa dengan 

tujuan utam yaitu menuntut ilmu/sekolah.43 

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Mutriani dengan judul skripsi 

”Pendidikan Anak Dalam Perspektif Nelayan Di Desa Lero Tatari Kecamatan 

Sindue Kabupaten Donggala”. Hasil yang dapat di smpaikan oleh penulis bahwa 

Masyarakat Nelayan Di Desa Lero Tatari sudah memiliki suatu perspektif yamg 

positif terhadap pendidikan anaknya. Masyarakat sudah memilki kesadaran akan 

pentingnya suatu pendidikan hal ini juga didasari oleh masyarakat nelayan yang 

                                                           
43 Nur Alfiyah, Pendidikan Anak Dalam Perpektif Nelayan Di Psuruan, (UIN Maulana 

Malik Ibrahim Malang, 2012). 
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memiliki pengalaman yang buruk tentang latar belakang pendidikannya yang 

sangat rendah. Tingkat poengetahuna masyarakat terhadap pendidikan sudah 

sangat baik hal ini terbukti dengan pencapaian tingkat pengetahuan masyarakat dan 

manfaat pendidikan mencapai 85%. Faktopr yang paling mempengaruhi terhadap 

pendidikan anak nelayan di Desa Lero Tatari ada 3 yakni, faktor ekonomi, faktor 

limgkungan dan faktor motivasi.44 

Berdasarkan kajian relevan di atas, penulis simpulkan bahwasannya, 

penelitian yang dilakukan oleh penulis berbeda dengan penelitian sebelumnya, 

dimana penulis memfokuskan pada persepsi keluarga nelayan suku bajo terhadap 

studi lanjut mahasiswa di perguruan tinggi. Dan sejauh pengetahuan penulis, 

penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya, sehingga merupakan hal yang baru 

untuk di teliti. 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
44 Mutriani, Pendidikan Anak Dalam Perspektif Nelayan Di Desa Lero Tatari Kecamatan 

Sindue Kabupaten Donggala, (UNTAD, 2016). 


