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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI 

 

A. Tinjauan Pustaka 

Penelitian terkait Kajian Persepsi dan Motivasi Jamaah terhadap 

kegiatan dakwah oleh subjek dakwah telah banyak di teliti oleh peniliti lain 

diantaranya oleh Ahmad Tamrin Sikumbang (2012) yang bertujuan untuk 

mengetahui profil, proses kegiatan pengajian, materi ceramah da`i atau subjek 

dakwah dan persepsi dari jamaah mengenai ceramah yang disampaikan oleh 

para da`i di majelis taklim Al-Ijtihad. Penelitian yang dilakukan, Ahmad 

memperoleh hasil bahwa majelis taklim Al-ijtihad yang berlokasi di Kota 

Medan ini adalah majelis yang diikuti oleh 300 jamaah dan jamaah datang dari 

berbagai latar belakang yang berbeda baik dari segi ekonomi, sosial dan 

budaya. Bahkan banyak dari jamaah yang datang dari luar kota Medan. 

Mengenai persepsi jamaah sebagian besar jamaah mengatakan terkesan 

terhadap materi dakwah yang disampaikan. Hal ini disebabkan materi yang 

disampaikan berbobot dan dapat diuji karena bersumber dari kajian terhadap 

sudut pandang yang luas serta kitab dari ulama-ulama terdahulu. Selain itu 

metode, dan cara atau ciri khas penyampaian juga memberikan kesan 

tersendiri bagi jamaah karena tegas, menguasai materi dakwah dan da’i juga 
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menggunakan semua keahlian yang dimiliki.
1
 Penelitian ini berbeda dengan 

penelitian Ahmad Tamrin sikumbang, karena penelitian ini berbeda objek 

penelitian yaitu jamaah    dari “Maiyah mocopat syafaat”. Penelitian ini juga 

tidak hanya fokus pada persepsi jamaah namun juga motivasi jamaah dalam 

menghadiri pengajian. 

Penelitian yang dilakukan oleh Supriyadi Hadi Saputra (2017) yang 

bertujuan untuk mengetahui pandangan atau persepsi masyarakat terhadap 

siaran dakwah melalui salah satu media massa Televisi di Kota Banjarmasin. 

Supriyadi menemukan bahwa pada umumnya persepsi masyarakat dapat 

dibagi dalam dua kelompok. Kelompok pertama diperoleh persepsi positif dan 

tanggapan cukup baik mengenai materi, da’i dan cara penyampaian materi. 

Sedangkan kelompok kedua mengatakan bahwa dakwah yang disiarkan sudah 

cukup bagus tetapi masih perlu perbaikan dari segi program acara dakwah
2
. 

Penelitian ini berbeda dengan penelitian Supriyadi Hadi Saputra, karena 

penelitian ini berbeda objek penelitian yaitu jamaah dari “Maiyah mocopat 

syafaat”. Penelitian ini juga tidak hanya fokus pada persepsi jamaah namun 

juga motivasi jamaah dalam menghadiri pengajian. 

Penelitian oleh Hikmatul Mustagfiroh (2014) yang bertujuan untuk 

memberikan deskripsi mengenai motivasi dari para penziarah di makam 

Sunan Kalijaga. Kemudian memperoleh hasil bahwa ada tiga motivasi para 

                                                             
1
 Sikumbang, T. (2012): Persepsi Masyarakat Tentang Materi Ceramah Dai Di Kota 

Medan (Studi Pada Anggota Jamaah Majelis Taklim Al-Ittihad)." Journal Analytica Islamica, 

Vol.1, No.1:114-147. Diakses pada Desember 2018. 
2
 Saputra dan Supriyadi Hadi. (2017). Persepsi Masyarakat Terhadap Penyiaran Dakwah 

Islamiyah Melalui Televisi Swasta Di Kota Banjarmasin. Al-Hiwar Jurnal Ilmu dan Teknik 

Dakwah, Vol. 5, No.09. Diakses pada 25 Desember 2018. 
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ziarah yaitu ada yang datang karena menurut mereka berziarah adalah tradisi 

agama, ada yang mengatakan berziarah karena ingin mengetahui makam 

Sunan, dan motivasi terakhir adalah ingin mendapatkan berkah dari makam
3
. 

Penelitian yang dilakukan peneliti berbeda dengan penelitian Hikmatul 

Mustagfiroh, karena penelitian ini berfokus pada motivasi dari jamaah 

“Maiyah mocopat syafaat” dalam mengikuti kegiatan pengajian. Selain itu 

peneliti juga akan mengkaji persepsi jamaah terhadap kegiatan. 

Penelitian oleh Soedarto SH (2017), bertujuan untuk mengetahui 

pengalaman religius jama’ah maiyah gambang syafaat Semarang yang 

menggunakan metode pendekatan kualitatif fenomologis. Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan dilapangan diperoleh hasil bahwa pengalaman 

relegius jamaah terdapat tiga tahap yaitu tahap sebelum bergabung dalam 

jamaah pengajian mempunyai kebiasaan buruk yaitu mabuk-mabukan, judi 

dan suka bergaul namun suka membaca tulisan-tulisan Cak Nun dan juga 

memiliki ketertarikan yang tinggi terhadap Islam, kemudian jamaah akan 

memasuki tahap selanjutnya yaitu terus tertarik dengan tulisan-tulisan Cak 

Nun dan mulai rutin menghadiri kajian Maiyah dan tahap terakhir jamaah 

telah memiliki pengalaman religius dan meninggalkan dan mengganti gaya 

hidupnya yang duklu suka mabuk-mabukan dan bermain judi
4
. Penelitian ini 

                                                             
3
 Mustagfiroh, Hikmatul, and Mustaqim. (2014). Analisis Spiritualitas Para Pencari 

Berkah (Studi atas Motivasi Peziarah di Makam Sunan Kalijaga Kadilangu Demak). Jurnal 

Penelitian, Vol.8, No.1:143-160. Diakses pada 25 Desember 2018.  

http://dx.doi.org/10.21043/jupe.v8i1.1345. 
4
 Handayani, Wahyunirestu, dan Achmad. (2015). Memahami Pengalaman Religius 

Jama’ah Maiyah Gambang Syafaat Semarang: Sebuah Studi Kualitatif Fenomenologis Jama’ah 

Maiyah. Empati 4.1Vol.4, No.1: 195-201. Diakses pada 25 Desember 2018. 

https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/empati/article/view/13140. 
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berbeda dengan penelitian Soedarto SH, karena penelitian ini berfokus pada 

persepsi dan motivasi dari jamaah “Maiyah mocopat syafaat” dalam 

mengikuti kegiatan pengajian. “Maiyah mocopat syafaat”adalah salah satu 

pengajian oleh Emha Ainun Najib atau yang biasa disapa Cak Nun yang 

berlokasi di Yogyakarta. Sedangkan maiyah gambang syafaat adalah 

pengajian Cak Nun yang berlokasi di Semarang. 

Penelitian oleh Sulaiman (2016), yang bertujuan untuk mengetahui 

persepsi masyarakat terhadap peran kiai dalam pemberdayaan kehidupan 

beragama di Purworejo, Provinsi Jawa Tengah dengan pendekatan kuantitatif. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa persepsi 

masyarakat terhadap peran kiai dalam kehidupan beragama dan kerukunan 

umat beragama cenderung sangat positif. Hal ini disebabkan karena didukung 

oleh sebagian besar masyarakat yang berfaham Ahlus Sunah wal Jamaah, 

keterlibatan masyarakat secara aktif dalam majlis taklim; dan pernah menjadi 

santri di pondok pesantren. Namun, ada sebagian kecil masyarakat 

menanggapi dengan penilaian negatif terhadap peran kiai dalam 

pemberdayaan kehidupan beragama, khususnya mengenai pemberdayaan 

dalam aspek keyakinan. Hal tersebut dapat disebabkan karena sebagian 

masyarakat belum paham tentang konsep kiai yang sebenarnya dan atau 

sebagian masyarakat memberikan penilaian secara objektif terhadap figur kiai 

sebagai manusia biasa yang memiliki kelemahan-kelemahan sehingga 
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perilakunya tidak sesuai dengan norma-norma agama.
5
 Penelitian ini berbeda 

dengan penelitian Sulaiman karena penelitian ini berbeda objek penelitian 

yaitu jamaah dari “Maiyah mocopat syafaat”. Penelitian ini juga tidak hanya 

fokus pada persepsi jamaah namun juga motivasi jamaah dalam menghadiri 

pengajian. 

Penelitian oleh Muhammad Hafiz (2018), yang bertujuan untuk 

mengetahui motivasi mahasiswa Universitas Riau dalam mengikuti kajian 

Islam di Masjid Arfa’unnas Universitas Riau. Hal ini dilakukan untuk 

memperoleh data mengenai faktor-faktor pendorong dan dampak mahasiswa 

Universitas Riau dalam mengikuti kajian Islam di Masjid Arfa’unnas UNRI 

terhadap kegiatan akademiknya. Pendekatan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif dengan teknik purposive. Metode analisis data yang 

digunakan adalah analisis data secara kualitatif dengan menganalisis 

pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada subjek penelitian ang 

selanjutnya jawaban dari informan disajikan dalam bentuk kalimat yang 

sistematis dan ilmiah. Penelitian yang dilakukan diperoleh hasil ada beberapa 

faktor pendorong yaitu berupa motivasi dari dalam diri dan motivasi dari luar 

diri mahasiswa. Motivasi yang berasal dari dalam adalah mahasiswa merasa 

membutuhkan pengetahui mengenai ajaran agamanya, kemudian motivasi dari 

luar diantaranya adalah lokasi kajian yang berada di dalam kampus, ustadz-

ustadz favorit, dan teman sebaya. Terakhir dampak dari kajian tersebut 

                                                             
5
 Sulaiman. (2016). Persepsi Masyarakat Terhadap Peran Kiai Dalam Pemberdayaan 

Kehidupan Beragama Di Purworejo, Jawa Tengah. Jurnal Jurnal SMaRT Studi Masyarakat Religi 

dan Tradisi, Vol 2, No 2: 189. Diakses pada 11 Januari 2019. 
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terhadap kegiatan akademik mahasiswa adalah positif yaitu mahasiswa 

menjadi lebih baik dan tingkat semangat mereka dalam menjalani perkuliahan 

semakin tinggi.
6
 Penelitian ini berbeda dengan penelitian Muhammad Hafiz 

karena penelitian ini berfokus pada motivasi dari jamaah “Maiyah Mocopat 

Syafaat” dalam mengikuti kegiatan pengajian. Tidak hanya itu penelitian ini 

juga akan mengkaji persepsi jamaah terhadap kegiatan. 

Penelitian oleh Dr. Asnil Aidah Ritonga, M.A, Mahariah, M.Ag, Siti 

Hajisah, S.Pd (2018), yang bertujuan untuk mengetahui (1) Persepsi jamaah 

Majelis Taklim AlIttihadiyah tentang pendidikan seumur hidup (2) 

Pelaksanaan pendidikan di Majelis Taklim Al-Itihadiyah (3) Kontribusi 

Majelis Taklim Al-Ittihadiyah Kabupaten Deli Serdang terkait pendidikan 

seumur hidup bagi jamaah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif 

dengan pendekatan fenomenologi.Teknik pengumpulan data yang digunakan 

adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Menggunakan teknik analisis 

data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penelitian 

dilapangan diperoleh hasil yaitu: (1) Pada umumnya persepsi jamaah Majelis 

Taklim AlIttihadiyah Kabupaten Deli Serdang terkait pendidikan seumur 

hidup hampir sama, yaitu menganggap bahwa pendidikan akan berlangsung 

seumur hidup di tiga pusat pendidikan, tetapi diperoleh sedikit perbedaan 

persepsi terkait proses berawalnya pendidikan. (2) Pelaksanaan pendidikan di 

Majelis Taklim AlIttihadiyah dilakukan sekali dalam seminggu pada hari 

                                                             
6
 Muhammad Hafiz. (2018). Motivasi Keaktifan Mahasiswa Dalam Mengikuti Kajian 

Islam Di Masjid Arfa’unnas Universitas Riau. Jurnal Jom Fisip, Vol. 5: Edisi II. Diakses pada 11 

Januari 2019. 
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Sabtu yang dapat digolongkan kepada 3 aspek, yaitu: (a) Aspek kemampuan 

membaca Al-Qur’an, (b) Aspek kajian agama secara kontinu,dan (c) Aspek 

ibadah.(3) Kontribusi Majelis Taklim Al-Ittihadiyah mengenai pendidikan 

seumur hidup bagi jamaah yakni memberikan perubahan yang baik terhadap 

diri jamaah dan juga orang lain diantaranya kemampuan membaca Alquran 

yang semakin membaik, meningkatnya pemahaman terhadap ilmu agama 

disertai dengan pengamalan dalam kehidupannya sehari-hari.
7
 Penelitian ini 

berbeda dengan penelitian Dr. Asnil Aidah Ritonga, M.A, Mahariah, M.Ag, 

Siti Hajisah, S.Pd, karena penelitian ini berfokus pada persepsi “Maiyah 

mocopat syafaat” dalam mengikuti kegiatan pengajian. Kajian persepsi 

berupa berupa materi, metode, gaya penyampaian da’i atau subjek dakwah dan 

lain-lain. Namun tidak hanya persepsi, penelitian ini juga mengkaji motivasi 

berupa dorongan atau alasan pribadi jamaah dalam mengikuti pengajian. 

Penelitian oleh Irham Sugandhi, Manalullaili, Amin Sihabuddin 

(2018) yang bertujuan untuk memperoleh data mengenai metode dakwah yang 

digunakan oleh Ustadz Abdul Somad, Lc., MA dan Persepsi mahasiswa 

mengenai metode dakwah Ustadz Abdul Somad, Lc., MA. Penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif lapangan dan difokuskan pada mahasiswa 

program studi Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi 

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang angkatan 2015. Data 

diperoleh melalui penyebaran angket. Selanjutnya dri penelitian yang dilkukan 

                                                             
7
Asnil R., Mahariah, Siti Hajisah. (2018). Persepsi Jamaah Majelis Taklim Al-Ittihadiyah 

Kabupaten Deli Serdang Tentang Pendidikan Seumur Hidup. Junal Tazkiya, Vol.7 No.2. Diakses 

pada 20 Januari 2019. 
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diperoleh hasil yaitu Metode dakwah yang sering digunakan Ustadz Abdul 

Somad, Lc., MA adalah metode tanya jawab dengan persentase 97%, metode 

ceramah dengan perentase 97%, dan metode yang tidak sering digunakan 

Ustadz Abdul Somad, Lc., MA adalah metode diskusi dengan persentase 30% 

dari jawaban responden. Persepsi Mahasiswa jurusan KPI angkatan 2015 

terkait metode yang sering digunakan oleh Ustadz Abdul Somad, Lc., MA 

dengan baik adalah metode tanya jawab dengan persentase 90% (27 

responden) dan pada saat berdakwah Ustadz Abdul Somad, Lc., MA sering 

menggunakan materi yang sesuai dengan situasi dan kondisi dengan 

persentase 90% (27 responden). Selain itu ada beberapa metode lain yang 

menurut responden baik digunakan oleh Ustadz Abdul Somad, Lc., MA yaitu, 

dakwah bil lisan dan dakwah bil haal.
8
 Penelitian ini berbeda dengan 

penelitian Irham Sugandhi, Manalullaili, Amin Sihabuddin, karena penelitian 

ini berfokus pada persepsi “Maiyah mocopat syafaat” dalam mengikuti 

kegiatan pengajian. Kajian persepsi berupa berupa materi, metode, gaya 

penyampaian da’i atau subjek dakwah dan lain-lain. Namun tidak hanya 

persepsi, penelitian ini juga mengkaji motivasi berupa dorongan atau alasan 

pribadi jamaah dalam mengikuti pengajian. 

 

 

                                                             
8
Irham Sugandhi, Manalullaili, Amin Sihabuddin. (2018). Persepsi Mahasiswa terhadap 

Metode Dakwah Ustadz Abdul Somad, Lc., MA”. Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan 

Sains, Vol. 7, Nomor 2. Diakses pada 11 Januari 2019. 

https://doi.org/10.19109/intelektualita.v7i2.2726. 
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B. Kerangka Teori 

1. Tinjauan tentang Persepsi 

a. Pengertian dan tahapan persepsi  

Menurut Rudoph F. Varderger, persepsi adalah proses dalam 

menafsirkan, memaknai atau menginterpretasikan informasi yang 

diperoleh dari alat indrawi
9
. Persepsi juga dapat diartikan perpaduan 

pengalaman kita tentang suatu objek, peristiwa ataupun hubungan antar 

keduanya sehingga nantinya menyimpulkan pesan atau informasi yang 

kita peroleh. Dengan demikian persepsi dapat dipahami sebagai suau 

proses pemaknaan, tanggapan atau pandangan individu terhadap suatu 

objek atau peristiwa yang ada dan diketahuinya. 

Persepsi bisa dikatakan sebagai inti dari sebuah proses komunikasi 

karena apabila persepsi kita tidak akurat maka proses komunikasi yang 

dilakukan tidak dapat efektif. 

b. Tahapan persepsi 

Proses persepsi dimulai dari tahapan Penginderaan (sensasi) yang 

dilakukan oleh alat-alat indera yaitu indera penglihatan, indera 

penciuman, indera peraba, indera pendengar dan indera pengecap. Alat 

indera akan menerima rangsangan-rangsangan yang ia terima dari 

lingkungan sekitar seperti mata bereaksi terhadap rangsangan 

gelombang cahaya, hidung terhadap bau-bauan ataupun kulit terhadap 

                                                             
9
 Mulyana, Dedy. (2014). Ilmu Komunikasi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 



15 
 

rasa. Lalu selanjutnya rangsangan-rangsangan tersebut dikirimkan ke 

otak untuk selanjutnya direspon balik oleh otak berupa pesan yang perlu 

dipelajari. Sehingga akhirnya orang dapat mengetahui bahwa obat 

rasanya pahit, jeruk nipis rasanya asam atau bunga melati berbau 

harum. 

Tahap paling penting dalam persepsi adalah proses merespon 

ataupun menginterpretasikan informasi yang yang diperoleh dari salah 

satu alat indera. Akan tetapi kita tidak bisa menginterpretasikan makna 

dari setiap objek secara langsung karena namun mengenterpretasikan 

makna informs yang dipercaya mewakili objek tersebut
10

. 

Dalam proses mempersepsi sesuatu terdapat istilah “Perhatian”. 

Maksud perhatian disini adalah kita hanya memperhatikan hingga 

menafsirkan rangsangan yang menarik perhatian kita saja. Dan 

mungkin hanya sebagian kecil dari banyaknya rangsangan yang kita 

terima. Sebagai contoh ketika anda pergi ke Pasar banyak rangsangan 

yang anda terima baik dari indera pendengar: suara proses tawar 

menawar oleh penjual pembeli, indera penglihatan: melihat barang 

dagangan, indera pencium: mencium berbagai bau namun anda tidak 

bisa menginterpretasi semua rangsangan tersebut. Hanya rangsangan 

yang menarik perhatian anda saja karena alat indera juga memiliki 

keterbatasan. 

                                                             
10

Ibid. 
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c. Objek persepsi 

Berdasarkan Objek persepsi terbagi menjadi dua yaitu persepsi 

terhadap lingkungan fisik dan persepsi terhadap manusia
11

. Persepsi 

terhadap lingkungan fisik dan terhadap manusia mempunyai perbedaan. 

Persepsi terhadap manusia lebih sulit dan bersifat kompleks. Berikut ini 

perbedaan antara keduanya: 

1) Proses persepsi terhadap manusia memakai lambang verbal dan 

nonverbal oleh karena itu lebih sulit diramalkan atau dipersepsi 

ditambah manusia juga lebih aktif. Persepsi terhadap lingkungan 

fisik lebih ke simbol atau lambang yang bersifat fisik. 

2) Persepsi terhadap manusia tidak hanya menanggapi sifat-sifat 

luar seperti persepsi terhadap objek. Melainkan keduanya yaitu 

sifat-sifat luar dan dalam seperti (rasa kecewa, sedih, marah, 

harapan, atau maksud dan sebagainya). Manusia dapat 

mempersepsi balik ketika anda mempersepsi manusia tersebut 

karena manusia bersifat interaktif.  

3) Manusia adalah makhluk yang dinamis. Hal itu menyebabkan 

persepsi terhadap manusia bisa berubah seiring perubahan waktu. 

Sedangkan persepsi terhadap objek lingkungan fisik statis dan 

tidak bereaksi. 

                                                             
11

 Ibid. 
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d. Faktor-faktor penentu persepsi 

Latar belakang sosial, budaya dan kondisi psikologi yang berbeda 

membuat kita berbeda juga dalam mempersepsi suatu objek. Berikut ini 

Uraiannya:  

1) Faktor sosial  

Persepsi sosial adalah proses menangkap arti objek-objek sosial 

dan kejadian-kejadian yang kita alami dalam lingkungan kita.
12

 

Manusia mempunyai sifat emosional sehingga proses penilaian 

terhadap manusia tentu mengandung resiko. Persepsi kita terhadap 

seseorang akan mempengaruhi persepsi balik dia terhadap kita, 

begitupun sebaliknya persepsi dia terhadap kita akan 

mempengaruhi persepsi kita terhadap dia. Dan setiap individu 

mempunyai gambaran realitas yang berbeda terhadap lingkungan 

sekilingnya.  

Berikut ini adalah beberapa prinsip dari persepsi sosial sebagai 

pembenaran perbedaan persepsi sosial: 

a) Persepsi berdasarkan pengalaman 

Manusia akan mempersepsikan sesuatu berdasarkan 

pengalaman atau realitas yang telah dipelajari. Seseorang akan 

cenderung mempersepsikan serupa terhadap pengalaman 

                                                             
12

 Mulyana, Dedy. (2014). Ilmu Komunikasi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya  
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terkait orang atau kejadian serupa yang ia alami di masa 

lalunya. Namun apabila ia tidak mempunyai pengalaman atau 

ia dalam situasi menghadapi objek atau kejadian yang baru ia 

alami maka seseorang akan menafsirkan hal tersebut sesuai 

pengalaman yang mirip atau bahkan berdasarkan dugaan saja. 

b) Persepsi bersifat selektif.  

Orang akan menerima banyak rangsangan dari alat 

inderanya setiap saat namun tentu saja ia tidak akan bisa 

menafsirkan semua rangsangan indera yang ia terima. Ia hanya 

akan mempersepsikan atau menafsirkan rangsangan yang 

menarik perhatiannya saja (atensi) oleh karena itulah persepsi 

disebut bersifat selektif. Atensi atau perhatian terhadap suatu 

objek dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor ekternal 

seseorang.  

Faktor internal, seperti faktor psikologis (motivasi, 

pengharapan, kemauan, keinginan, kesedihan, kemarahan dan 

lainnya, faktor biologis (rasa lapar, kenyang, tinggi, gemuk, 

sakit, sehat, lelah, cacat dan sebagainya), faktor sosial budaya 

(gender, penghasilan, status social, agama, tingkat pendidikan, 

pekerjaan, agama dan lainnya). Semua hal internal ini 

berpengaruh terhadap perbedaan seseorang dalam 

mempersepsikan objek. 
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Sedangkan faktor eksternal, meliputi gerakan, intensitas, 

kontras, kebaruan, dan petualangan objek yang dipersepsi. 

Sebagai contoh, Kita cenderung lebih memperhatikan dan 

kemudian mempersepsi objek yang berbeda. Dalam sebuah 

kelas guru biasanya akan lebih gampang mengingat siswa 

yang paling pintar ataupun yang paling bandel, sedangkan 

siswa yang biasa saja tidak gampang diingat namanya. Kita 

akan langsung memperhatikan satu orang yang tubuh kurus 

diantara sepuluh orang gemuk karena bersifat kontras diantara 

yang lain. Contoh lainnya kita juga lebih tertarik terhadap 

sesuatu yang bergerak dibanding yang diam seperti lebih 

memilih youtube atau Televisi yang obeknya bergerak 

dibanding komik yang gambarnya tidak bergerak. 

c) Persepsi bersifat dugaan 

Ketika mempersepsi sesuatu objek kita sering melakukan 

loncatan dan langsung memberikan kesimpulan. Hal karena 

informasi atau rangsangan yang kita terima melalui 

penginderaan tidak pernah lengkap. Contohnya ketika proses 

belajar sedang berlangsung dan tiba-tiba teman kelas kita 

datang terlambat dengan penampilan yang kurang rapih, kita 

langsung menduga dia terlambat bangun pagi walaupun tidak 

tahu alasan keterlambatannya yang sebenarnya.  

d) Persepsi bersifat evaluatif 
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Kita tidak akan pernah mutlak objektif dalam 

mempersepsikan sesuatu, hal ini karena mempunyai nilai-

nilai, kepercayaan dan harapan dalam diri kita sehingga 

menjadi acuan kita dalam menafsirkan objek.  

2) Faktor budaya  

Persepsi itu terikat budaya.
13

 Orang akan menafsirkan suatu 

objek atau pesan berdasarkan nilai-nilai yang ia pegang atau anut. 

Dan setiap orang mempunyai budaya yang berbeda atau tidak 

persis sama sehingga akibatnya persepsi orang terhadap 

lingkungannya dapat bersifat subjektif. Jika perbedaan budaya 

antara dua orang semakin besar maka semakin besar pula 

perbedaan tersebut dalam memandang realitas tersebut.  

  

2. Tinjauan tentang motivasi 

a. Pengertian  

Motivasi adalah sebuah istilah yang menunjukan pada seluruh proses 

gerakan, situasi yang mendorong, dorongan dari dalam diri individu 

sendiri, tingkah laku yang ditimbul akibat situasi tersebut dan tujuan atau 

akhir dari gerakan atau perbuatan tersebut.
14

 Motivasi juga dapat 

diartikan suatu alasan, penyebab, dan pendorong seseorang sehingga 

melakukan suatu perbuatan. Dan dalam melakukan suatu perbuatan pasti 

terdapat tujuan yang ingin dicapai sehingga dikatakan motivasi selalu 
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mengarah pada suatu tujuan khusus. Dan tujuan pun berangkat dari 

kebutuhan yang ingin dipenuhi. 

Woodworth mengkategorikan motivasi menjadi 3, yaitu
15

 :  

1) Organic need, yaitu kebutuhan dasar atau vital yang sangat 

dibutuhkan demi berlangsungnya hidup. Sepeti: makan, minum, 

bernafas, dan tidur. 

2) Emergency motives (motivasi darurat), motif yang muncul 

karena suatu kebutuhan harus terpenuhi dan tergantung oleh 

keadaan. Misalnya perasaan terancam akan menimbulkan 

motifasi untuk mencari keamanan. Contoh ketika bertemu 

dengan seekor anjing gila, maka perasaan terancam yang 

muncul akan menimbulkan motivasi untuk lari dan menjauh dari 

anjing tersebut. 

3) Objective motives and interest, keinginan atau dorongan dalam 

diri individu untuk melakukan suatu perbuatan seperti menjalin 

hubungan dengan orang lain atau berhubungan dengan alam. 

Perbuatan tersebut telah menjadi kebiasaan seperti ngobrol 

dengan orang atau mencoba mendekati sesuatu yang menarik 

perhatian kita. Sehingga kita akhirnya melupakan motif kita. 

 

Menurut Abraham Maslow seorang tokoh psikologi humanistik yang 

juga mengembangkan teori motivasi mengatakan bahwa manusia 
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dimotivasi oleh sejumlah kebutuhan dasar yang bersifat sama untuk 

seluruh spesies, tidak berubah dan berasal dari sumber genesis atau 

naluriah.
16

 Maslow menyusun teori motivasi yang dikenal dengan 

kebutuhan bertingkat, dan aktualisasi diri sebagai kebutuhan yang paling 

tinggi.
17

  

Berikut ini adalah lima tingkat kebutuhan dasar dan universal 

menurut Maslow: 

a) Kebutuhan dasar Fisiologis (Physiological needs) 

Kebutuhan ini adalah kebutuhan pertama atau paling dasar 

menurut Maslow. Kebutuhan Fisiologis adalah kebutuhan biologis 

manusia untuk mempertahankan hidupnya secara fisik seperti 

kebutuhan manusia makan, minum, mempunyai tempat tinggal, 

tidur dan lain sebagainya. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan 

paling mendesak karena manusia sebagai individu tidak akan 

memenuhi kebutuhan lainnya apabila kebutuhan fisiologis belum 

terpenuhi. Sebagai contoh, ketika sedang lapar seseorang tidak 

akan tergerak untuk membuat karya seni, menciptakan lagu 

ataupun memecahkan persoalan matematika. 

b) Kebutuhan akan rasa aman. 

Kebutuhan ini adalah kebutuhan yang akan dominan muncul 

setelah kebutuhan fisiologis terpenuhi. Manusia butuh untuk 
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memperoleh rasa aman, tentram, kepastian dan terlindungi dari 

segala bahaya yang ada di lingkungannya. 

  

c) Kebutuhan akan cinta dan rasa memiliki. 

Kebutuhan ini adalah kebutuhan yang mendorong manusia 

untuk menjalin hubungan dengan lingkungan tempat tinggalnya 

baik lingkungan keluarga, lingkungan pergaulan, lingkungan 

masyarakat dan lain sebagainya. Keberadaan orang lain sangat 

penting karena membuat seseorang merasa diterima dan memiliki. 

Sebaliknya, keterpisahan atau ketiadaan orang lain didalam hidup 

seseorang membuat ia merasa kesepian, hampa dan tak berdaya. 

d) Kebutuhan akan rasa harga diri. 

Maslow membagi kebutuhan keempat yaitu kebutuhan akan 

harga kedalam dua sub: yaitu penghormatan dari diri sendiri dan 

penghargaan dari orang lain. Penghormatan dari diri meliputi 

kebutuhan seseorang akan prestasi, kompetisi, kebebasan, sikap 

mandiri, percaya diri dan kekuatan dari diri sendiri. Sedangkan 

penghargaan dari orang lain meliputi pengakuan dari orang lain, 

penerimaan, perhatian, kedudukan dan nama baik. Sub pertama 

bermakna bahwa seseorang ingin dan perlu untuk menyelesaikan 

setiap tugas dan tantangan dalam hidupnya. Sedangkan sub kedua 

bermakna seseorang butuh penghargaan dari orang lain atas setiap 

tindakan dan prestasi yang ia capai.  



24 
 

e) Kebutuhan akan aktualisasi diri 

Menurut Maslow kebutuhan akan aktualisasi diri adalah 

kebutuhan tertinggi dari manusia. Maslow mengartikan bahwa 

kebutuhan mengaktualisasi diri adalah kebutuhan seseorang untuk 

mendapatkan kepuasan diri dan menyadari potensi yang dia miliki. 

Setiap orang berusaha melakukan dan menjadi yang terbaik dalam 

bidangnya dan hal tersebut membutuhkan proses yang panjang dan 

berat.  

Motivasi dalam Al-Qur’an 

Ketika manusia melakukan suatu kegiatan tanpa disadari bahwa 

sebenarnya ia digerakkan oleh suatu sistem yang ada didalam dirinya 

yang disebut nafs.
18

 Sistem nafs yang membuat manusia untuk 

memahami, merasakan dan juga membuat manusia untuk mengerjakan 

sesuatu yang ia butuhkan.  

Dalam sistem nafs, motif bersifat fitri yang memiliki arti bahwa 

setiap manusia mempunyai kecenderungan dan potensi yang berlaku 

secara universial walaupun setiap manusia memiliki keunikannya 

masing-masing. 

Motif atau penggerak manusia untuk mengerjakan sesuatu telah 

dijelaskan didalam al-Qur’an surah Yusuf ayat 53: 

Artinya: 
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“Dan aku tidak membebaskan diriku (dari kesalahan), karena 

sesungguhnya nafsu itu selalu menyeru kepada kejahatan, kecuali nafsu 

yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku maha 

pengampun lagi Maha Penyayang.” 

Ayat tersebut menunjukan sebuah isyarat bahwa ada sesuatu dalam 

sisetem nafs yang menggerakan dan mengajak untuk melakukan 

tindakan kejahatan.  

Selanjutnya didalam surah AN-nas diisyaratkan bahwa ada 

penggerak tingkah laku didalam diri manusia yang disebut was-was. 

Artinya: 

“Dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang 

membisikan (kejahatan) kedalam dada manusia, dari golongan jin dan 

manusia.” (QS, an-Nas: 4-5) 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa was-was adalah stimulus yang 

datang dari dalam dan menggerakan untuk menggerakkan motif fitri 

yang dimiliki oleh manusia dan didorong untuk melakukan dosa. Ayat 

ini menjelaskan tentang stimulus dan respon. Stimulus berupa perasaan 

was-was yang ditiupkan dari syaitan untuk menggoyahkan insting (motif 

fitri) yang dimiliki manusia. Jika manusia menurutinya maka manusia 

akan melakukan respon berupa perbuatan dosa. Namun ia dapat 

mengabaikan stimulus was-was karena ia berpegang teguh kepada 

keyakinan tuntunan agama dan mengingat Allah maka ia dapat 

mengendalikan motif jahatnya. 
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Secara khusus Al-Qur’an mengisyaratkan berbagai dorongan dalam 

diri manusia yang menggerakkan tingkah laku manusia. Dan dorongan-

dorongan tersebut masih bersumber pada sistem nafs manusia
19

 

Berdasarkan pengertian-pengertian yang telah dikemukakan diatas 

maka dapat dipahami bahwa pada hakikatnya motivasi adalah dorongan 

didalam diri individu sehingga membuat individu tersebut tergerak dan 

mengarahkan tingkah lakunya untuk mencapai tujuan yang ia miliki. 

Motivasi erat kaitannya dengan kebutuhan, tingkah laku dan tujuan. 

Seseorang terdorong melakukan suatu tingkah laku karena 

kebutuhannya. Kebutuhannya merupakan tujuan yang ingin dicapai. 

b. Macam-macam Motivasi 

Para ahli psikologi berusaha mengklasifikasikan atau 

menggolongkan motif yang ada dalam diri manusia atau suatu organisme 

ke dalam beberapa golongan. Oleh karena itu, hingga saat ini, terdapat 

berbagai cara mengklasifikasikan motif manusia. (Sobur, 2013) 

  Motif Tunggal dan Motif Bergabung 

Berdasarkan banyaknya motif yang bekerja di belakang tingkah 

laku manusia, motif dapat kita bagi menjadi motif tunggal dan motif 

bergabung. Motif tunggal adalah motif yang berdiri sendiri dan tidak 

dipengaruhi motif lain, misalnya ketika seseorang membaca surat kabar. 

Sedangkan motif bergabung adalah motif tunggal yang bergabung dengan 
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motif tunggal lain. Misalnya membaca artikel di surat kabar untuk mencari 

tugas mata kuliah. (Sastropoetro, 1986:240). Handoko (1992:40) 

menyebut motif bergabung ini sebagai motif kompleks. (Sobur, 2013) 

 

Ditinjau dari sudut asalnya motif digolongkan menjadi tiga yaitu: 

motivasi biogenetis, motivasi sosiogenetis dan motivasi teogenetis.   

1) Motivasi biogenetis  

Motivasi biogenetis merupakan motivasi yang berasal dari diri 

individu berdasarkan kebutuhan biologisnya demi kelangsungan 

hidupnya. Motivasi ini bersifat universal dan kurang terikat dengan 

lingkungan tempat tinggal manusia itu. Contohnya rasa lapar, rasa 

ngantuk dan keinginan untuk tidur, haus dan sebagainya. 

2) Motivasi sosiogenetis 

Motivasi sosiogenetis merupakan motivasi yang dipelajari manusia 

dari lingkungan tempat ia tinggal.  Motivasi ini didapatkan seiring 

ia berinteraksi dengan orang lain dan lingkungannya. Contohnya 

keinginan menyaksikan pertandingan bola, keinginan 

mendengarkan musik keroncong dan sebagainya. 

3) Motivasi teogenetis 

Motivasi teogenetis merupakan motif manusia sebagai makhluk 

yang berketuhanan. Motivasi ini berasal dari interaksi manusia 

dengan Tuhannya. Motivasi ini membuat manusia untuk hidup dan 

bertingkah laku sebagaimana apa yang diyakininya. Motivasi ini 
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merupakan motivasi atau dorongan terkuat didalam diri dan 

mendatangkan kedamaian yang tahan lama. Contohnya keinginan 

untuk mempelajari dan mengamalkan kitab suci sebagai pedoman 

hidupnya. 

Berdasarkan atas terjadinya motivasi dapat dibagi dalam dua bagian 

yaitu: 
20

 

a) Motivasi instrinsik  

Motivasi intrinsik ialah motivasi yang berasal dari dalam diri 

individu yang timbul dengan sendirinya tanpa pengaruh dari luar. 

Misalnya ketika seseorang ingin mandi maka dengan sendirinya dia 

langsung mandi meskipun sebenarnya dia dilarang mandi.  

b) Motivasi ekstrinsik  

Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang dilakukan karena adanya 

dorongan dari pihak lain atau luar. Misalnya seseorang mandi 

karena ia dipaksa mandi. 

 

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi 

Tidak samanya motivasi dari setiap orang bisa saja menimbulkan 

perbuatan atau tingkah laku yang sama. Seperti setiap jamaah yang 

datang ke forum pengajian dengan motivasi yang berbeda-beda. Ada 

yang datang karena tertarik dengan materi-materi yang disampaikan, ada 

juga yang datang karena suka dengan pemberi materi atau ustad yang 
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menyampaikan dan ada yang datang karena suasana pengajian yang 

menyenangkan.  

Dilihat dari contoh diatas maka kita diketahui bahwa ada faktor-

faktor yang mempengaruhi perbedaan motivasi. Faktor-faktor tersebut 

dibagi menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal: 

 

1) Faktor internal  

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu. 

Faktor-faktor yang masuk dalam kategori internal adalah sebagai 

berikut: 

 

a) Faktor pendidikan 

Pendidikan dapat diartikan sebagai proses belajar mengajar 

baik di lingkungan formal (pendidikan di sekolah) maupun 

pendidikan kepribadian diluar lingkungan formal. Pendidikan 

adalah proses pembelajaran yang diberikan dan disajikan kepada 

seorang anak sehingga dia dapat bertingkah laku sesuai norma 

yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Disamping itu 

pendidikan juga diartikan sebagai sebuah proses yang sengaja 

dilakukan oleh manusia baik secara langsung maupun tidak 

langsung untuk mencapai kedewasaan.  

M. Hafi Anshari mengatakan bahwa “pendidikan adalah 

proses menanamkan akhlak yang baik dalam jiwa angkatan atau 
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generasi muda dan memberikan siraman air berupa petunjuk dan 

nasehat, sehingga menjadi suatu sifat dalam jiwa yang kemudian 

menumbuhkan sifat utama dan baik serta cinta bekerja untuk 

berbakti kepada tanah air”. 

Pendidikan membuat seseorang akan mampu 

mengoptimalkan pikiran, perasaan, rasa tanggap, daya ingat, 

kemauan dan sebagainya. Hal tersebut merupakan unsur-unsur 

dari kejiwaan sebagai sarana yang sangat penting untuk 

menumbuhkan ataupun merangsang motivasi yang semakin kuat 

yang lahir dalam diri seseorang. 

 

b) Faktor pekerjaan 

Bekerja adalah kegiatan manusia sebagai bentuk usaha ia 

memenuhi segala kebutuhan demi melangsungkan hidupnya. 

Orang akan terus bekerja selama hidupnya sesuai dengan 

kemampuan ataupun keahlian yang ia miliki agar apa yang ia 

butuhkan dan diinginkan terpenuhi. Hal ini juga membuat 

waktu, pikiran dan tenaganya terkuras dengan pekerjaannya. 

Sehingga seringkali pekerjaannya membuat ia menjadi lalai 

akan hak dan kewajibannya baik terhadap dirinya, keluarganya, 

lingkungan masyarakat dan tidak jarang menimbulkan masalah 

baru seperti rasa jenuh dan stress.  
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Jenis pekerjaan yang dimiliki seseorang dapat 

mempengaruhi motivasinya dalam melakukan kegiatan dan 

memutuskan hal-hal tertentu diluar pekerjaannya. Motiv yang ia 

memiliki akan disesuaikan atau dipengaruhi oleh kebutuhan 

yang ia miliki. 

Seseorang yang bekerja sebagai buruh, tani, supir, atau 

pegawai negeri sipil cenderung menghabiskan waktunya 

(setelah bekerja) untuk istirahat.  Sedangkan seseorang yang 

bekerja sebagai pedagang dan pegawai swasta cenderung 

mempunyai waktu luang untuk berpartisipasi dikegiatan lain 

diluar pekerjaannya. 

Apalagi pelajar atau mahasiswa yang cenderung mencari 

kegiatan di luar sebagai pengisi waktu setelah belajar atau 

menuntut ilmu di lembaga sekolah atau pendidikan lain. 

Mahasiswa atau pelajar biasanya masih haus akan ilmu 

pengetahuan sehingga terus mencari forum-forum atau tempat 

kajian ilmu.   

 

2) Faktor eksternal  

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar individu. 

Faktor ini juga mempengaruhi motivasi individu terhadap sesuatu. 

Motivasi seseorang akan cenderung mengikuti pengaruh dari luar 
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yang ia terima. Contoh faktor-faktor yang masuk dalam kategori 

eksternal adalah sebagai berikut:  

 

a) Faktor organisasi agama 

Organisasi agama yang diikuti oleh seseorang dapat 

mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan suatu 

tingkah laku. Di Indonesia terdapat dua organisasi besar yang 

bergerak dibidang keagamaan (Islam) seperti Muhammadiyah 

dan Naudhatul Ulama (NU). Kedua organisasi tersebut 

memiliki perbedaan pola pandang yang tentu saja berpengaruh 

terhadap anggota tiap organisasi.  Diantara perbedaan 

organisasi Islam Muhammadiyah dan Nu adalah dalam 

organisasi NU membaca Qunut setelah sholat shubuh 

sedangkan Muhammadiyah tidak. Dalam tradisi pengamalan 

Nu mengamalkan tahlil, yasin, manaqib, barzanzi, ziarah kubur 

dan sebagainya sedangkan organisasi Muhammadiyah tidak 

mengamalkan hal tersebut. Organisasi Nu gemar membaca 

sholawat (diba’an) sedangkan organisasi Muhammadiyah tidak 

mengadakan majlis diba’. Jika dilihat dari perspektif 

pendidikan organisai NU cenderung mengeyam banyak 

pasantren yang salafi sedangkan organisasi Muhammadiyah 
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banyak mengeyam pendidikan formal dengan pertimbangan 

rasio yang lebih dominan.
21

 

Perbedaan ini berpengaruh pada anggota masing-masing 

organisasi ketika mengikuti forum pengajian ilmu. Anggota 

muhammadiyah cenderung mengikuti pengajian yang diadakan 

oleh organisasinya, begitupun sebaliknya. 

b) Faktor masyarakat atau tempat tinggal 

Masyarakat merupakan kesatuan hidup manusia yang 

berinteraksi manurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang 

bersifat kontinu dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama. 

Hasbullah mengatakan bahwa masyarakat adalah 

sekumpulan orang yang menempati suatu daerah, memiliki 

pengalaman-pengalaman sama yang mengikat satu sama 

lainnya, memiliki sejumlah persesuain dan sadar akan 

kesatuannya, serta dapat melakukan tindakan yang sama untuk 

mencukupi krisis kehidupannya. 

Lingkungan masyarakat merupakan salah satu proses 

pembentukan kepribadian seorang berdasarkan keberadaannya. 

Hal ini disebabkan lingkungan masyarakat dapat memberikan 

sumbangsih yang besar ke dalam diri individu apabila 

diwujudkan dalam proses dan pola yang tepat. Tidak semua 

ilmu pengetahuan, sikap dan keterampilan seseorang diperoleh 
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dari lingkungan sekolah atau lembaga pendidikan tapi bisa juga 

ia peroleh dari lingkungan masyarakat tempat ia tinggal. 

Lingkungan masyarakat juga berpengaruh terhadap corak 

kehidupan seorang individu. Hal ini disebabkan di lingkungan 

masyarakat individu mendapatkan berbagai pengalaman yang 

tidak diterimanya sebelumnya. Ia juga akan mewarisi berbagai 

corak budaya yang dianut masyarakat tempat ia tinggal. 

Masyarakat mewariskan hal itu kepada generasi penerus 

melalui jalur pendidikan dengan jalan interaksi sosial. 

Sehingga akhirnya seseorang akan cenderung memiliki 

kebiasaan sesuai apa yang menjadi budaya di lingkungan 

masyarakatnya. Ia akan lebih terbiasa dan bergerak kearah yang 

sesuai dengan budaya di masyarakatnya. 

 


