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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Persepsi merupakan salah satu aspek psikologis yang penting bagi 

manusia dalam merespon kehadiran berbagai aspek dan gejala di sekitarnya. 

Persepsi manusia terdapat perbedaan sudut pandang dalam penginderaan. Ada 

yang mempersepsikan sesuatu itu baik atau persepsi yang positif maupun persepsi 

negatif yang akan mempengaruhi tindakan manusia yang tampak atau nyata.1 

Persepsi mahasantri Pondok Hajjah Nuriyah Shabran  atas  sistem 

pendidikanyang diterapkan di Pondok dapat  terjadi akibat  faktor penginderaan,  

pandangan,  dan  perasaan yang  kemudian  ditafsirkan  secara  individual  oleh  

mahasantri.  Persepsi  mahasantri  atas  sistem pendidikanpun  cenderung  

dipengaruhi  oleh  faktor  pengalaman,  proses  belajar,  cakrawala,  dan  

pengetahuan  terhadap  sistem pendidikan  yang  digunakan  pendidik pondok 

dalam  kegiatan pembelajaran.   

Dalam kegiatan pembelajaran/pendidikan Pondok, persepsi mahasantri 

atas sistem pendidikannya seringkali dijadikan polemik  dan  bahan  pembicaraan 

di  kalangan  mahasantri, seperti perbincangan negatif yang monoton, tapi bersifat 

konstruktif untuk kemajuan Pondok.2 Kondisi  ini  dapat menjadikan kegiatan  

perkuliahan  dan peribadatan di Pondok kurang optimal.   

                                                           
1Sugihartono Dkk,Psikologi Pendidikan,(Yogyakarta: UNY Pres, 2007),hlm. 8. 
2Mahasantri angktan 2010-2011 dan kebanyakan alumnus Pondok sering mengeluh 

terhadap sistem pendidikan yang diterapkan oleh pengurus Pondok Hajjah  Nuriyah Shabran. 
Terlebih kebanyakan dari mereka masih bingung dengan sistem pendidikan yang ada, mereka 
tidak tahu arah dan tujuan yang pasti setelah mendapatkan pendidikan di Pondok 
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Kondisi  sebagaimana  disajikan  di atas  memiliki  kaitan  erat  dengan  

realitas perkuliahan  yang  terjadi  di  kalangan  mahasantri.  Sebagai contoh, 

salah satunya ialah banyak  mahasantri  yang memperbincangkan  aspek  

kompetensi pedagogik  yang  dimiliki  dosen  dalam mata kuliah tertentu.  

Sejauh ini kaderisasi yang dilaksanakan melalui Pondok Muhammadiyah 

Hajjah Nuriyah Shabran bermanfaat konkrit dan signifikan, baik bagi Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, Persyarikatan Muhammadiyah, umat dan bangsa 

Indonesia pada umumnya. Hal ini dapat dilihat dari kiprah alumninya, baik di 

dalam maupun di luar persyarikatan. 

Pondok Hajjah Nuriyah Shabran merupakan pesantren yang merekrut 

calon kader dari berbagai daerah seluruh nusantara untuk dijadikan kader-kader 

atau pemimpim Muhammadiyah di tingkat pusat maupun daerah. Tentu sangat 

diperhatikan semua sikap dan tingkah laku moral (ahlak) dari santri-santri yang 

bernaung di dalamnya dalam menjalankan proses menuntut ilmu.  

Dalam kurun waktu dua tahun terakhir, tahun pelajaran 2012/2013 sampai 

hari ini, sistem pendidikan di Pondok Hajjah Nuriyah Shabran relatif lebih ketat 

dalam upaya mendisiplinkan seluruh mahasantri pondok dibandingkan dengan 

tahun pelajaran sebelumnya.3 Sistem pendidikan dimaksudkan dengan tujuan 

untuk mencapai kedewasaan santri dan menciptakan kader Muhammadiyah yang 

berkualitas. 

 Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merasa tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Persepsi Mahasantri terhadap Sistem 
                                                           

3 Pra-penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan wawancara kepada beberapa 
alumnus Pondok Hajjah Nuriyah Shabran serta pernyataan oleh beberapa masyarakat sekitar, 
tanggal 13 April 2014. 
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Pendidikan Pondok Kader Muhammadiyah” (Studi Kasus di Pondok Hajjah 

Nuriyah Shabran Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun Pelajaran 

2012/2013). 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang masalah, maka rumusan masalah yang 

menarik untuk diteliti lebih lanjut adalah:Bagaimana persepsi mahasantri terhadap 

penerapan sistem pendidikan yang ada di Pondok Hajjah Nuriyah Shabran UMS? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan persepsi 

mahasantri terhadap sistem pendidikan Pondok Kader Muhammadiyah di 

Pondok Muhammadiyah HajjahNuriyah Shabran Universitas Muhammadiyah 

Surakarta tahun pelajaran 2012/2013. 

2. Manfaat Penelitian  

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai 

berikut:  

a) Secara Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu 

pengetahuan dalam bidang manajemen, Pondok, dan mahasantri sebagai 

bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya. 
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b) Secara Praksis 

Bagi Pondok, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan 

serta pertimbangan dalam mengelola sistem pendidikan Pondok agar 

tujuan dan sasaran Pondok dapat tercapai dengan baik. 

Bagi penulis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan 

rujukan yang dianggap lebih konkrit apabila nantinya penulis 

berkecimpung dalam dunia pendidikan, khususnya dalam masalah 

pengelolaan sistem pendidikan di Pondok Pesantren. 

 


