
 

i 

 

PERSEPSI DAN SIKAP SANTRI TERHADAP BANK SYARIAH 

(Studi  Pada Santri di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo) 

 

SKRIPSI 

 

Oleh: 

TRI EKA PUJILESTARI 

210815025 

 

Pembimbing : 

Unun Roudlotul Janah M.Ag 

NIP.197507162005012004 

 

JURUSAN PERBANKAN SYARIAH 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO 

2019 



 

ii 

 

PERSEPSI DAN SIKAP SANTRI TERHADAP BANK SYARIAH 

(Studi  Pada Santri di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo) 

 

SKRIPSI 

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagaian Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar 

Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

Jurusan Perbankan Syariah di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 

 

Oleh: 

TRI EKA PUJILESTARI 

210815025 

 

 

Pembimbing : 

Unun Roudlotul Janah M.Ag 

NIP.197507162005012004 

 

 

 

JURUSAN PERBANKAN SYARIAH 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO 

2019 



 

iii 

 

LEMBAR PERSETUJUAN 

  

Skripsi atas nama saudari: 

Nama :  Tri Eka Pujilestari 

NIM :  210815025 

Jurusan :   Perbankan Syariah 

Judul :  Persepsi dan Sikap Santri terhadap Bank Syariah (Studi Pada 

Santri di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo) 

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji pada ujian Munaqosah. 

 

 

Mengetahui, 

Ketua Jurusan Perbankan Syariah 

 

 

 

Agung Eko Purwana, SE, MSI 

NIP. 19710923200031002 

Ponorogo,  16 Oktober 2019 

Menyetujui, 

Dosen pembimbing 

 

 

 

Unun Roudlotul Janah M.Ag 

NIP.197507162005012004 

 

  

 



 

iv 

 

KEMENTERIAN AGAMA 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI 

PONOROGO 

 

PENGESAHAN 

Skripsi atas nama saudara : 

Nama :   Tri Eka Pujilestari 

NIM :   210815025 

Jurusan/Prodi :   Perbankan Syariah 

Judul :  Persepsi dan Sikap Santri Terhadap Bank Syariah 

(Studi Pada Santri di Pondok Pesantren Darul Huda 

Mayak Ponorogo) 

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqasah Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada : 

Hari :  Kamis 

Tanggal :  14 November 2019 

dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar 

sarjana dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam pada: 

Hari :  Kamis 

Tanggal :  21 November  2019 

 

Tim Penguji: 

1. Ketua Sidang :  Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag. (                       )     

2. Penguji 1 :  Dr. Hj. Ely Masykuroh, M.SI. (                       )        

3. Penguji 2 :  Unun Roudlotul Janah, M.Ag. (                       )         

Ponorogo, 21 November 2019 

Mengesahkan 

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

 

 

 

 

Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag 

NIP. 197207142000031005 



 

v 

 

MOTTO 

 

َعاف ََّّالرَِّبواَُّكُلواَّأ َّتَََّّلََََّّءاَمُنوأَّينَّذَِّال ََّّاهَّيَأَي  َّ ِلُحو نَََّّلَعَلُكم ََّّاللَََّّو اتَ ُقواَّمَُّضَعَفة ََّّاَاض  ﴾۰۳۱﴿تُ ف   

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat 

ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”
1
 

  

                                                                         
1
Al-Qur’an,  3: 031. 
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ABSTRAK 

Pujilestari, Tri Eka, 2019, Persepsi dan Sikap Santri terhadap Bank Syariah 

Studi pada Santri di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo, 

Skripsi, Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut 

Agama Islam Ponorogo, pembimbing Unun Roudlotul Janah M.Ag 

 

Kata Kunci : Perilaku, Syariat Islam, Bank Konvensional 

 

Penelitian ini penulis lakukan untuk menemukan persepsi dan sikap santri 

terhadap bank syariah, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dan sikap santri 

terhadap bank syariah, dan kemudian diharapkan bisa memberi rekomendasi yang 

tepat untuk perkembangan bank syariah. Peneliti menemukan bahwa dari sekian 

banyak santri mahasiswi di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo 

banyak yang menggunakan jasa bank konvensional. Beberapa santri pengguna 

jasa bank syariah sekalipun, disamping menggunakan jasa bank syariah namun 

juga masih menggunakan jasa bank konvensional. Pondok Pesantren Darul Huda 

merupakan salah satu pesantren yang besar di kota Ponorogo serta lokasinya 

strategis dan mudah untuk menjangkau ke pusat kota untuk menemukan bank 

syariah namun banyak dari santri mahasiswi banyak yang tidak menggunakan jasa 

bank syariah. Dari latar belakang masalah tersebut rumusan masalah yang 

diangkut dalam skripsi ini adalah Bagaimana persepsi santri Darul Huda Mayak 

Tonatan Ponorogo terhadap bank syariah? Bagaimana sikap santri Darul Huda 

Mayak Tonatan Ponorogo terhadap bank syariah? Faktor-faktor apa saja yang 

mempengaruhi persepsi dan sikap santri Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo 

terhadap bank Syariah?  

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dan penelaahan buku-buku 

serta dokumen terkait. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, 

dan dokumentasi. Metode analisis data menggunakan metode analisis deskriptif 

(kualitatif) guna mendapatkan gambaran riil tentang santri yang memiliki persepsi 

dan sikap santri dalam memandang dan merespon keberadaan bank syariah 

sebagai salah satu institusi keuangan Islam. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, persepsi santri terhadap bank 

syariah menyatakan bahwa bank syariah sudah sesuai dengan syariat Islam. Santri 

mahasiswi memiliki sikap yang positif terhadap bank syariah dengan dibuktikan 

dengan kepemilikan rekening pada bank syariah. Sikap positif yang dimiliki oleh 

santri mahasiswi belum konsisten dengan perilaku mereka. Beberapa santri yang 

menggunakan jasa bank syariah mereka juga masih menggunakan jasa bank 

konvensional. Faktor pengetahuan, pengalaman, faktor keluarga, faktor 

universitas, dan faktor lingkungan menjadi alasan santri untuk menggunakan atau 

tidak menggunakan jasa bank syariah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perbankan syariah merupakan institusi yang memberikan layanan 

jasa perbankan berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip 

hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang 

dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan 

fatwa di bidang syariah. Prinsip ini menggantikan prinsip bunga yang 

terdapat dalam sistem perbankan konvensional.
1
 

Persoalan masyarakat muslim Indonesia yang masih memiliki 

pengetahuan kurang baik tentang bank syariah menjadi salah satu 

permasalahan terbesar, dimana negara yang mayoritas beragama Islam ini 

mereka masih banyak yang beranggapan bahwa sistem bunga pada bank 

konvensional dan sistem bagi hasil pada bank syariah merupakan sistem 

yang sama, sehingga masyarakat lebih memilih menggunakan jasa 

perbankan konvensional yang dinilai sudah berpengalaman dalam 

menjalankan usaha perbankan walaupun sebenarnya perbankan 

konvensional memberikan sesuatu yang negatif bagi nasabahnya, baik dari 

segi dunia dan akhirat. Undang-undang perbankan syariah yang telah 

disahkan oleh DPR membawa angin pencerahan bagi sistem perbankan 

syariah, sehingga penerapan konsep ekonomi syariah dapat menjadi 

                                                                         
1

Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, Perbankan Syariah (Depok: 

Rajagrafindo Persada, 2017), 1-2.  



2 
 

 
 

konsep yang jelas dalam membangun sistem ekonomi kerakyatan yang 

berorientasi syariah.
2
 

Perkembangan bank syariah di Indonesia kini telah menjadi tolak 

ukur keberhasilan eksistensi ekonomi syariah. Bank muamalat sebagai 

bank syariah pertama dan menjadi pioneer bagi bank syariah yang lainnya 

telah lebih dahulu menerapkan sistem ini di tengah menjamurnya bank-

bank konvensional. Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 telah 

menenggelamkan bank-bank konvensional dan banyak dilikuidasi karena 

kegagalan sistem bunganya, sementara perbankan yang menerapkan sistem 

syariah dapat tetap eksis dan mampu bertahan.
3
 

Tidak hanya itu, di tengah-tengah krisis keuangan global yang 

melanda dunia pada ujung akhir tahun 2008, lembaga keuangan syariah 

kembali membuktikan daya tahannya dari terpaan krisis. Lembaga-

lembaga keuangan syariah tetap stabil dan memberikan keuntungan, 

kenyamanan serta keamanan bagi para pemegang sahamnya, pemegang 

surat berharga, peminjam dan para penyimpan dana di bank-bank syariah.
4
 

Bank Muamalat bahkan mampu memperoleh laba Rp 300 miliar lebih. 

Perbankan syariah sebenarnya dapat menggunakan momentum ini untuk 

menunjukkan bahwa perbankan syariah benar-benar tahan dan kebal krisis 

dan mampu tumbuh dengan signifikan. Oleh  karena itu perlu langkah-

langkah strategis untuk merealisasikannya. 

                                                                         
2
Ibid., 104. 

3
Ibid.,103. 

4
Ibid. 
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Beberapa hal penting yang perlu mendapatkan perhatian dalam 

pengembangan perbankan syariah, antara lain kerangka dan perangkat 

pengaturan perbankan syariah belum lengkap, cakupan pasar masih 

terbatas, kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai produk dan 

jasa perbankan syariah, institusi pendukung yang belum lengkap dan 

efektif, efisiensi operasional perbankan syariah yang masih belum optimal, 

porsi skim pembiayaan bagi hasil dalam transksi bank syariah masih perlu 

ditingkatkan, kemampuan untuk memenuhi standar keuangan syariah 

internasional. Di samping itu perbankan syariah masih harus menghadapi 

problem makro (eksternal) dan problema mikro (internal).
5
 

Persepsi merupakan fungsi yang dimiliki oleh semua manusia dan 

hewan. Akan tetapi, Allah SWT telah mengkhususkan sebuah fungsi 

persepsi penting lainnya yang membuat manusia berbeda dari hewan, yaitu 

akal. Dengan akal, manusia dapat melampaui segala sesuatu yang dapat 

dipersepsi. Manusia dapat memikirkan pengertian-pengertian yang abstrak, 

misalnya tentang kebaikan dan keburukan, keutamaan dan kehinaan, serta 

kebenaran dan kebatilan. Dengan akal manusia juga dapat mengambil 

konklusi dengan prinsip-prinsip umum dari observasi dan eksperimen. 

Dengan akal, misalnya, manusia dapat mengambil kesimpulan atas 

keberadaan Khalik dan kekuasaannya dari ciptaan-ciptaan yang terdapat 

pada alam dan segala isinya serta pada diri manusia.
6
 

                                                                         
5
Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Kencana, 

2015), 107.  
6
Muhammad Utsman Najati, Psikologi dalam Al-Quran, terj. Zaka Al-Farisi 

(Bandung: CV Pustaka Setia, 2005), 196.  
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Persepsi merupakan isu sentral dalam epistemology (cabang ilmu 

filsafat tentang dasar-dasar dan batas-batas pengetahuan), teori 

pengetahuan. Pada akar, semua pengetahuan empiris kita didasarkan pada 

bagimana kita melihat, mendengar, menyentuh, mencium dan merasa 

sesuatu yang ada di sekitar kita.
7
 Menurut Miftah Toha faktor-faktor yang 

mempengaruhi persepsi seseorang adalah sebagai berikut:
8
 

a. Faktor internal: perasaan, sikap dan kepribadian individu, prasangka, 

keinginan atau harapan, perhatian (fokus), proses belajar, keadaan 

fisik, gangguan kejiwaan, nilai dan kebutuhan juga minat, dan 

motivasi. 

b. Faktor eksternal: latar belakang keluarga, informasi yang diperoleh, 

pengetahuan dan kebutuhan sekitar, intensitas, ukuran, keberlawanan, 

pengulangan gerak, hal-hal baru dan familiar atau ketidak asingan 

suatu objek.  

Sikap secara umum dalam konsep psikologi, didefinisikan sebagai 

evaluasi positif atau negatif dari orang, benda, peristiwa, kegiatan, idea tau 

apa saja di lingkungan kita, tetapi ada perdebatan definisi yang tepat. 

Meskipun kadang-kadang secara umum untuk menentukan sikap sebagai 

perasaan terhadap objek, mempengaruhi (yaitu, emosi diskrit atau gairah 

keseluruhan), dipahami sebagai pembeda dari sikap sebagai ukuran  

                                                                         
7

Alizamar dan Nasbahry Couto, Psikologi Persepsi dan Desain Informasi 

(Yogyakarta: Media Akademi, 2016), 14.  
8
Miftah Toha, Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya (Jakarta: PT 

Raja Grafindo Persada, 2003), 154. 
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favorability.
9

 Sikap itu merupakan kesiapan atau kesediaan untuk 

bertindak dan bukan merupakan pelaksana motif tertentu. Dapat diartikan 

juga sikap adalah kecenderungan bertindak, berpikir, berpersepsi, dan 

merasa dalam menghadapi objek, ide, situasi atau nilai. Sikap bukanlah 

perilaku,tetapi merupakan kecenderungan untuk berperilaku dengan cara 

tertentu terhadap objek sikap. Sikap relatif lebih menetap atau jarang 

mengalami perubahan.
10

 

Istilah santri sudah sangat familiar di Indonesia. Ada banyak orang 

yang memberi pengertian masing-masing terhadap kata santri. Semua 

definisi mengarah kepada hal yang sama. Semua pengertian menuturkan 

bahwa santri harus tinggal di pesantren, namun berbeda halnya dengan apa 

yang diungkapkan oleh KH. Mustofa Bisri, beliau memaparkan bahwa 

santri tidak hanya yang tinggal di pesantren, tapi setiap orang yang 

memiliki akhlak dan sifat yang baik juga hormat kepada gurunya bisa 

disebut dengan istilah santri. Istilah santri semakin dikenal setelah presiden 

ke 7 Indonesia Bapak Ir Joko Widodo melalui Keppres Nomor 22 Tahun 

2015, menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai hari santri. Meski demikian, 

hari santri ditetapkan oleh pemerintah bukan sebagai hari libur nasional. 

Penetapan hari santri dimaknai sebagai rasa terimakasih kepada para santri 

yang dahulu pernah berjuang membantu para pahlawan berperang 

melawan para penjajah.
11

 

                                                                         
9

Wowo Sunaryo Kuswana, Biopsikologi Pembelajaran Perilaku (Bandung: 

Alfabeta, 2014), 50.  
10

Alizamar dan Nasbahry Couto, Psikologi Persepsi ..., 19. 
11

 Ala santri, Ala Santri (Jakarta: Kawah Media, 2017), 5.  
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Pondok Pesantren Darul Huda merupakan salah satu pondok 

pesantren terbesar yang ada di Kabupaten Ponorogo. Jumlah santri di 

Pondok Pesantren Darul Huda selalu mengalami kenaikan pada tiap 

tahunnya,berikut ini merupakan data perkembangan santri di Pondok 

Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo: 

Tabel 1.1 Data Perkembangan Santri di Pondok Pesantren Darul Huda 

Mayak  Ponorogo 

 

TAHUN 

PELAJARAN 

NAMA LEMBAGA 

Pondok MMH MTS MA 

2014/2015 4154 4651 2867 2075 

2015/2016 4360 4847 2856 2296 

2016/2017 4576 5012 2505 2323 

2017/2018 4356 5171 2363 2422 

2018/2019 4565 5248 2433 2445 

 

Santri yang mukim di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak 

Ponorogo terdiri dari santri tingkat Tsanawiyah, santri tingkat Aliyah  dan 

santri tingkat Mahasiswa. Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pada 

tahun ajaran 2018/2019, santri mukim di Pondok Pesantren Darul Huda 

Mayak Ponorogo adalah 4.565 santri. Santri Madrasah Miftahul Huda 

(MMH) sejumlah 5.248 santri, yang terdiri dari santri tingkat Tsanawiyah 

hingga tinggkat Mahasiswa, dari santri mukim maupun santri kalong/laju. 

Jumlah santri Tsanawiyah sendiri berjumlah 2433 santri dan santri tingkat 

Aliyah berjumlah 2445 santri. 

Para santri berasal dari berbagai kota serta provinsi di Indonesia. 

Banyak di antara santri pondok pesantren Darul Huda Mayak Tonatan 

Ponorogo yang menggunakan jasa perbankan untuk transaksi 
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keuangannya, baik untuk menerima transfer uang dari orang tua ataupun 

untuk transaksi lainnya seperti menabung ataupun untuk belanja online. 

Namun sangat disayangkan banyak diantara para santri memilih jasa 

perbankan konvensional dibandingkan dengan perbankan syariah. Padahal 

di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo para santri 

mempelajari ilmu fiqih termasuk fiqh Muamalah yang membahas tentang 

berbagai akad Muamalah yang diterapkan di bank syariah. Mereka juga 

memiliki pengetahuan tentang pengharaman riba yang diterapkan dalam 

sistem bank konvensional.
12

 

Persepsi dan sikap yang dimiliki oleh santri tingkat mahasiswa 

mengenai bank syariah memiliki persepsi dan sikap yang berbeda-beda. 

Sebagian besar dari mereka berpersepsi bahwa bank syariah memiliki nilai 

positif yang lebih dibandingkan bank konvensional. Namun masih banyak 

di antara mereka, disamping  menggunakan jasa bank syariah mereka juga 

menggunakan jasa bank konvensional sebagai lembaga keuangan yang 

digunakan jasanya untuk melakukan transaksi. Salah satu alasan mereka 

tetap menggunakan jasa bank konvensional adalah dikarenakan orang tua 

mereka selama ini memakai jasa bank konvensional sehingga mereka juga 

memilih bank konvensional yang dinilainya lebih mudah dalam aksesnya. 

Hasil wawancara dengan salah satu mahasiswi di Pondok Pesantren 

Darul Huda dapat diketahui bahwa alasan mereka memilih jasa bank 

konvensional dibandingkan dengan bank syariah adalah karena ketidak 

                                                                         
12

Rumaidah, Wawancara, 16 Mei 2019.    
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tahuan mereka akan sistem perbankan syariah apakah sama atau berbeda 

dengan bank konvensional, pengetahuan akan produk perbankan syariah 

diantara mereka juga masih sangat kurang. Minimnya jumlah bank syariah 

serta ATM yang berada di Ponorogo juga menjadi alasan mereka untuk 

tetap memanfaatkan jasa bank konvensional.
13

 Walaupun sebenarnya di 

Ponorogo sendiri ada beberapa bank syariah yaitu BRI Syariah, Mandiri 

Syariah, Bank Muamalat, BMD Syariah Ponorogo, BPR Syariah Al-

Mabrur serta beberapa lembaga keuangan syariah yang lain. Kurangnya 

sosialisasi  yang dilakukan oleh bank syariah juga menjadi alasan para 

santri untuk tetap memilih bank konvensional yang dinilai layanannya 

lebih baik dari bank syariah. 

Hasil wawancara kepada Pimpinan Cabang Pembantu BRI Syariah 

Ponorogo juga membuktikan bahwa, dari beberapa aspek bank syariah 

masih dinilai kurang baik dibandingkan dengan bank konvensional. Dari 

produk dan harga disampaikan bahwa bank syariah sudah melakukan 

beberapa usaha agar bisa bersaing dengan bank-bank konvensional namun 

kurangnya promosi kepada masyarakat menjadikan masyarakat banyak 

yang belum mengetahui produk-produk yang ada di bank syariah. Dari 

segi saluran distribusi dinilai juga masih kurang bersaing dengan bank 

konvensional, dibuktikan dengan minimnya kantor cabang syariah serta 

mesin ATM yang ada khususnya di wilayah Ponorogo. Mahalnya promosi 

                                                                         
13

Ratna Sari, Wawancara, 15Mei 2019. 
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pada beberapa media masa juga menjadi problem bagi bank syariah 

sehingga promosi yang dilakukan oleh bank syariah masih begitu minim.
14

 

Adapun alasan mengambil objek santri Pondok Pesantren Darul 

Huda Mayak Ponorogo terutama santri tingkat mahasiswi dikarenakan, 

selain dianggap memahami masalah hukum Islam dan mengetahui masalah 

perbankan syariah juga dianggap memiliki wawasan dan pengetahuan 

yang lebih baik. Santri pada tingkat Tsanawiyah dan Aliyah dalam 

mengelola keuangannya masih di bawah pengawasan oleh orang tuanya 

sedangkan pada tingkat mahasiswi diberi kepercayaan oleh orang tuanya 

untuk mengelola keuangannya termasuk dalam menggunakan jasa bank. 

Akan tetapi diantara mereka masih jarang sekali yang menggunakan 

layanan perbankan syariah, melainkan sebaliknya, mereka kebanyakan 

menggunakan layanan perbankan konvensional. Dari 400 santri mahasiswi 

hanya terdapat 10 orang yang menggunakan jasa bank syariah, disamping 

itu mereka juga masih menggunakan jasa bank konvensional untuk 

mengelola keuangannya. Berdasarkan pemaparan singkat dalam  latar 

belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti persepsi 

dan sikap santri terhadap bank syariah dengan merumuskan judul 

“Persepsi dan Sikap Santri terhadap Bank Syariah (Studi Pada Santri 

Pondok Pesantren Darul Huda Mayak  Ponorogo)”  

 

 

                                                                         
14

Gatot Wijanarko, Wawancara, 1 Mei 2019. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana persepsi santri Darul Huda Mayak Ponorogo terhadap bank  

syariah ?  

2. Bagaimana sikap santri Darul Huda Mayak Ponorogo terhadap bank 

syariah? 

3.  Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi persepsi dan sikap santri 

Darul Huda Mayak Ponorogo terhadap bank Syariah?  

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini, maka tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui persepsi santri Darul Huda Mayak Tonatan 

Ponorogo terhadap bank syariah. 

2. Untuk mengetahui sikap santri Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo 

terhadap bank syariah. 

3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dan 

sikap santri  Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo terhadap bank 

syariah. 
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D. Manfaat Penelitian 

Hasil yang diharapkan dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi : 

1. Manfaat Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan tentang kajian lembaga keuangan 

syariah pada umumnya. 

2. Manfaat Secara Praktis 

a. Santri   

Para santri akan memiliki tambahan data bagi preferensi mereka 

dalam memandang dan berperilaku terhadap bank syariah. 

Pengetahuan ini selanjutnya diharapkan menambah dinamika 

pemahaman terhadap lembaga keuangan Islam seperti bank 

Syariah. 

b.  Perbankan Syariah  

Hasil penelitian ini juga diharapkan bermanfaat bagi pengelola 

perbankan syariah untuk dapat lebih mengoptimalkan dan 

mengembangkan pelayanan jasa dan penggunaan produknya bagi 

segmen santri. Selanjutnya, persepsi dan sikap santri akan menjadi 

starting point bagi stakeholder perbankan syariah untuk 

menjadikan lembaga keuangan ini dalam sebuah kesadaran baru 

bagi umat Islam di Indonesia.  
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c. Masyarakat Ekonomi Syariah  

Proses transformasi ekonomi syariah akan lebih realistis ketika 

informasi akan persepsi dan sikap santri dapat dipahami secara 

komprehensif. Pemahaman karakteristik khas dari dunia pesantren 

ini juga tetap membuka dialog berkelanjutan dalam bentuk kajian, 

sosialisasi maupun aktifitas memasarkan perbankan syariah di 

kalangan komunitas santri dengan Masyarakat Ekonomi Syariah 

(MES) secara kelembagaan dan terstruktur.  

d.  Peneliti  

Informasi akan persepsi dan sikap terhadap bank syariah bagi 

santri akan memberikan tambahan pengetahuan dan terbangunnya 

kesadaran bagi penulis untuk lebih bersikap arif dan bijaksana 

dalam melihat ragam persepsi dan sikap santri terhadap lembaga 

keuangan Islam  sesuai dengan karakteristiknya. 

E. Studi Penelitian Terdahulu 

Disamping menggunakan buku-buku yang relevan peneliti juga 

melihat hasil penelitian terdahulu sebagai referensi lain. Beberapa 

penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dalam pembahasan persepsi 

dan sikap santri terhadap bank syariah diantaranya adalah: 

Skripsi  Ali Mujib yang berjudul “Persepsi Dan Sikap Masyarakat 

Santri Pondok Pesantren Tarbiyatut Tholab Kranji Kabupaten Lamongan 

Jawa Timur Terhadap Bank Syariah”. Penelitian tersebut dapat diperoleh 

kesimpulan bahwa Persepsi dan sikap masyarakat santri di Pondok 
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Pesantren Tarbiyatut Tholabah baik yang menjadi nasabah maupun yang 

bukan nasabah bank syariah adalah bersifat positif. Sikap positif 

masyarakat santri ditunjukkan dengan persetujuannya akan prinsip-prinsip 

dasar dari bank Syariah.  Persepsi dan sikap masyarakat santri Pondok 

Pesantren Tarbiyatut Tholabah terhadap bank Syariah dipengaruhi oleh 

faktor budaya, sosial, pribadi dan psikologis. Perilaku  masyarakat santri 

Pondok Pesantren Tarbiyatut Tholabah terhadap bank Syariah ditunjukkan 

dengan memilih menjadi nasabah bank Syariah, menolak menjadi nasabah 

bank Syariah, dan menjadi nasabah bank syariah sekaligus bank 

konvensional. Pilihan ini menunjukkan bahwa preferensi paling dominan 

masyarakat santri Pondok Pesantren Tarbiyatut Tholabah terhadap bank 

syariah bukan dikarenakan alasan relegiusitas, tetapi rasionalitas dan 

pemahaman terhadap aktifitas keuangan dalam Islam, serta kebutuhan 

nasabah terhadap lembaga keuangan syariah. 
15

 

Skripsi Intan Amani yang berjudul “Persepsi Santri Al-Munawwir 

Krapyak Yogyakarta Terhadap Perbankan Syariah”. Penelitian tersebut 

dapat diambil kesimpulan bahwa persepsi santri Al-Munawwir Krapyak 

Yogyakarta hanya sebatas argument penalaran saja, karena santri Al-

Munawwir masih banyak yang menggunakan jasa bank konvensional 

dengan alasan bank syariah masih sedikit, pengetahuan santri yang masih 

kurang mengenai bank syariah, sehingga para santri mengalami kesulitan 

untuk memilih bank syariah, tapi para santri Al-Munawwir dalam 

                                                                         
15

Ali Mujib, “Persepsi Dan Sikap Masyarakat Santri Pondok Pesantren 

Tarbiyatut Tholab Kranji Kabupaten Lamongan Jawa Timur Terhadap Bank Syariah”, 

(Tesis: IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2011), 112. 
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bermuamalah dengan lingkungannya berusaha menerapkan transaksi 

sesuai dengan hukum islam. Respon positif sebagian santri Al-Munawwir 

mengenai perbankan syariah adalah bahwasannya bank syariah itu 

memberikan pelayanan yang ramah dan bersahabat, serta pembagian 

keuntungan dengan cara bagi hasil, berbeda dengan bank konvensional 

yang menerapkan sistem bunga yang telah jelas dalam Al-Quran 

bahwasannya bunga itu haram. Bank syariah menggunakan sistem bagi 

hasil maka pihak kreditur dan debitur memperoleh keuntungan yang sama. 

Respon negative sebagian santri Al-Munawwir mengenai bank syariah 

adalah bahwasnnya fasilitas di Bank Syariah kuarang memadai, masih 

ketinggalan dibandingkan bank konvensional.
16

 

Penelitian yang ditulis oleh Jazim Hamidi Dkk dengan judul 

“Persepsi Dan Sikap Masyarakat Santri Jawa Timur Terhadap Bank 

Syariah” . Penelitian tersebut menunjukkan bahwa disimpulkan bahwa 

persepsi masyarakat santri di Jawa Timur baik yang merupakan nasabah 

maupun yang bukan nasabah bank syariah, ditinjau dari pendekatan 

budaya, sosial, pribadi dan psikologis, adalah positif terhadap bank 

syariah. Perbedaan yang terdapat pada kelompok masyarakat santri 

nasabah dan non nasabah adalah pada sikap atau pilihan mereka untuk 

memilih atau tidak memilih bank syariah. Hal ini diperjelas dari hasil 

pembahasan permasalahan kedua yang menunjukkan bahwa terdapat 

masyarakat santri nasabah bank syariah yang juga merupakan nasabah 

                                                                         
16

Amani, Intan, “Persepsi Santri Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta Terhadap 

Perbankan Syariah”, (Skripsi: UINSUKA , Yogyakarta, 2010), 97. 
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pada lembaga keuangan lain. Permasalahan ketiga dimaksudkan untuk 

mengetahui faktor-faktor pendorong dan penyebab masyarakat santri 

dalam memilih dan tidak memilih bank syariah guna menjawab adanya 

gap antara persepsi positif dan variasi pilihan dari sikap masyarakat santri 

untuk menggunakan bank syariah.  Melalui indepth interview diperoleh 

pula jawaban bahwa walau secara konsep bank syariah sudah baik, akan 

tetapi dalam praktek perbankan syariah saat ini masih menunjukkan 

ketidaksesuaian dengan konsep yang ada, sehingga hal ini perlu mendapat 

perhatian.
17

 

Dalam penelitian ini penulis mengembangkan dari penelitian-

penelitian terdahulu,  bidang kajian sama namun memiliki perbedaan pada 

teori-teori yang digunakan. Meskipun dari variabel memiliki kesamaan 

dengan penelitian ini, yaitu menggunakan variabel persepsi dan sikap 

santri akan tetapi peneliti tidak menemukan penelitian yang menggunakan 

lokasi penelitian di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo. Hal 

yang membedakan dengan penelitian sebelumnya adalah pengambilan 

lokasi penelitian, penelitian ini dilakukan pada sebuah pondok pesantren 

yang besar serta lokasinya yang sangat strategis. Sehingga menurut 

peneliti, penelitian seperti ini belum pernah dilakukan. 

 

 

 

                                                                         
17

Jazim Hamidi dkk, “Persepsi Dan Sikap Masyarakat Santri Jawa Timur 

Terhadap Bank Syariah”, (Penelitian: Surabaya), 14. 
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F. Metode Penelitian 

Secara umum, metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.
18

 Perlu diingat 

pula bahwa metodologi penelitian merupakan elemen penting untuk 

menjaga reliabilitas dan validitas hasil penelitian.
19

 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini digunakan metodologi penelitian dengan 

metode kualitatif, yang memiliki karakteristik alami (natural setting) 

sebagai sumber data langsung, deskriptif, di samping hasil proses lebih 

penting. Analisis dalam penelitian kualitatif cenderung dilakukan 

secara analisis induktif, dan makna merupakan hal yang esensial.
20

 

Selanjutnya, jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus, 

yaitu suatu deskripsi intensif dan analisis fenomena tertentu atau 

satuan sosial seperti individu, kelompok, institusi, atau masyarakat dan 

merupakan penyelidikan secara rinci atau setting, subjek tunggal, satu 

kumpulan dokumen atau suatu kejadian tertentu. Dalam hal ini 

berkaitan dengan persepsi dan sikap santri terhadap bank syariah. 

2. Kehadiran Peneliti 

Ciri khas dalam penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari 

pengamatan berperan serta, sebab peranan penelitilah yang 

                                                                         
18

Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2007), 3.  
19

Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: PT Rajagrafindo 

Persada, 2012), 76. 
20

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja 

Rosda Karya, 2000), 3.   
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menentukan keseluruhan skenarionya.
21

 Untuk itu, dalam penelitian 

ini, peneliti bertindak sebagai instrumen kunci, pengumpul data, 

sedangkan instrumen yang lain sebagai penunjang. 

3. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif penelitian perlu menegaskan setting 

penelitian, yakni tentang latar alamiah (tempat, lokasi, atau di mana) 

penelitian itu dilakukan. Penelitian kualitatif yang dilakukan pada 

setting sosial tertentu tidak dimaksudkan untuk mewakili atau sebagai 

representasi dari latar (tempat, lokasi, atau daerah) tertentu lainnya,  

sebab penelitian kualitatif sangat konstekstual dan lebih berupaya 

menelaah fenomena sosial pada level mikro, dan tidak bermaksud 

melakukan generalisasi.
22

 

Dalam penelitian ini peneliti memilih lokasi di Pondok 

Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo yang beralamatkan di 

jalan Ir. H. Juanda VI/38 Mayak  Tonatan Ponorogo. Alasan peneliti 

melakukan penelitian di Pondok Pesantren ini dikarenakan, pesantren 

tersebut merupakan salah satu pesantren terbesar yang ada di Ponorogo 

dan juga lokasinya dekat dengan fasilitas-fasilitas umum. Pesantren 

sebagai salah satu entitas keagamaan, sosial, ekonomi  dan budaya 

yang khas di Indonesia memiliki potensi yang besar dalam 

mengembangkan perekonomian berbasis nilai Islam. Kondisi faktual 

santri sebagai komunitas yang memiliki akar tradisi keagamaan yang 

                                                                         
21

Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif,  117.  
22

Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif  (Jakarta: PT Rajagrafindo 

Persada, 2012), 45.  
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kokoh mengakibatkan mereka memainkan peran strategis dalam 

pengembangan kelembagaan ekonomi Islam khususnya bank syariah. 

4. Data dan Sumber Data 

Data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan 

tindakan orang-orang yang diamati atau di wawancarai, sumber data 

utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman 

video/audio, tapes, pengambilan foto, atau film.
23

 Adapun data yang 

diperlukan dalam penelitian ini adalah: 

a. Data tentang persepsi santri tentang bank syariah bagi mahasiswi di 

Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo yang diperoleh 

dari wawancara. 

b. Data tentang sikap santri tentang bank syariah bagi mahasiswi di 

Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo yang diperoleh 

dari wawancara. 

c. Data tentang faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi serta sikap 

santri tentang bank syariah bagi mahasiswi di Pondok Pesantren 

Darul Huda Mayak Ponorogo yang diperoleh dari wawancara. 

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah: 

a. Person (orang) yakni sumber, melalui wawancara, atau tindakan 

melalui pengamatan di lingkungan Pondok Pesantren Darul Huda 

Mayak Tonatan Ponorogo. Dalam penelitian ini sumber datanya 

                                                                         
23

Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 157. 
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adalah para santri mahasiswi di  Pondok Pesantren Darul Huda 

Mayak Tonatan Ponorogo. 

b. Place (tempat) yakni sumber data yang menyajikan lampiran 

berupa keadaan diam dan bergerak. 

c. Sumber data tambahan, meliputi sumber data tertulis yakni 

dokumen atau foto yang berkaitan dengan persepsi dan sikap santri 

terhadap bank syariah di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak 

Tonatan Ponorogo. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini meliputi 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Bagi peneliti fenomena 

penelitian kualitatif dapat dimengerti maknanya secara baik, apabila 

dilakukan interaksi dengan subjek melalui wawancara mendalam dan 

diobservasi pada latar di mana fenomena tersebut berlangsung. Di 

samping itu, untuk melengkapi data, diperlukan dokumentasi. Di 

antara teknik yang digunakan adalah berikut ini: 

a. Teknik wawancara 

Dalam bentuknya yang paling sederhana wawancara terdiri atas 

sejumlah pertanyaan yang dipersiapkan oleh peneliti dan diajukan 

kepada seseorang mengenai topic penelitian secara tatap muka dan 

peneliti merekam jawaban-jawabannya sendiri. Kebanyakan studi 

yang berhubungan dengan ilmu humaniora, peneliti dapat 

menemukan bahwa teknik wawancara pribadi merupakan 
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instrumen yang paling baik untuk memperoleh informasi. 

Walaupun kita dapat memperoleh hakikat atau pendapat tertentu 

melalui pos atau telepon, kecuali itu ada sebagian data yang tidak 

mungkin diperoleh kecuali melalui wawancara tatap muka. Dalam 

berbagai hal peneliti menyadari pentingnya pendapat dan 

mendengar suara dan perkataan orang tentang topic penelitian.
24

  

Teknik wawancara ada bermacam-macam jenisnya, diantaranya 

adalah: 

1) Wawancara pembicaraan informal 

2) Pendekatan menggunakan petunjuk umum wawancara 

3) Wawancara baku terbuka 

Di samping itu, ada macam-macam wawancara yang lain, di 

antaranya adalah: 

1) Wawancara oleh tim atau panel 

2) Wawancara tertutup dan wawancara terbuka 

3) Wawancara riwayat secara lisan 

4) Wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur 

Sedangkan dalam penelitian ini teknik wawancara yang 

digunakan adalah: 

1) Pendekatan menggunakan petunjuk umum wawancara, artinya 

bahwa dalam penelitian ini, peneliti atau pewawancara 

membuat kerangka dan garis besar pokok-pokok yang 
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Rajagrafindo Persada, 2012),49-50. 
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ditanyakan dalam proses wawancara. Petunjuk wawancara 

hanya berisi petunjuk secara garis besar tentang proses dan isi 

wawancara untuk menjaga agar pokok-pokok yang 

direncanakan dapat tercakup seluruhnya. Pelaksanaan 

wawancara dan pengurutan pertannyaan disesuaikan dengan 

keadaan responden dan konteks wawancara yang sebenarnya. 

2) Wawancara terbuka, artinya bahwa dalam penelitian ini para 

subjeknya mengetahui bahwa mereka sedang diwawancarai dan 

mengetahui pula apa maksud wawancara itu. 

3) Wawancara terstruktur, artinya bahwa dalam penelitian ini, 

peneliti atau pewawancara menetapkan sendiri masalah dan 

pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. 

Dalam penelitian ini, orang-orang yang akan diwawancarai adalah 

para santri, untuk memperoleh informasi tentang persepsi dan 

sikap santri terhadap bank syariah  di Pondok Pesantren Darul 

Huda Mayak Tonatan Ponorogo. 

b. Teknik Observasi 

Observasi atau pengamatan dapat didefinisikan sebagai 

perhatian yang terfokus terhadap kejadian, gejala, atau 

sesuatu.
25

Sutrisna Hadi, sebagaimana yang dikutip oleh Sugiyono 

mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang 

kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis 
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dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses 

pengamatan dan ingatan.  

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila 

penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-

gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu luas. 

Dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi 

dapat dibedakan menjadi participant observation (observasi 

berperan serta) dan non participant observation, selanjutnya dari 

segi instrumentasi yang digunakan, observasi dapat dibedakan 

menjadi observasi terstruktur dan tidak terstruktur.
26

 

Hasil observasi dalam penelitian ini, dicatat dalam Catatan 

Lapangan (CL), sebab catatan lapangan merupakan alat yang 

sangat penting dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian 

kualitatif, peneliti mengandalkan pengamatan dan wawancara 

dalam pengumpulan data di lapangan. Pada waktu di lapangan dia 

membuat catatan, setelah pulang kerumah atau tempat tinggal 

barulah menyusun catatan lapangan.
27

 

Dapat dikatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, 

jantungnya adalah catatan lapangan. Pada dasarnya, catatan 

lapangan berisi dua bagian:
28

 

1) Bagian deskriptif, yang berisi semua peristiwa dan pengalaman 

yang didengar, dilihat, dan dicatat selengkap dan seobjektif 
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23 
 

 
 

mungkin. Bagian ini berisi beberapa hal, yaitu gambaran diri 

subjek, rekonstruksi dialog. Deskripsi latar fisik, catatan 

tentang peristiwa khusus, gambaran kegiatan, serta perilaku 

pengamat. 

2) Bagian reflektif, yaitu tempat khusus untuk menggambarkan 

sesuatu yang berkaitan dengan pengamat itu sendiri. bagian ini 

berisi spekulasi, perasaan, masalah, ide, sesuatau yang 

mengarahkan, kesan, dan prasangka. Tujuan bagian ini adalah 

untuk memperbaiki catatan lapangan dan kemampuan 

melaksanakan studi di kemudian hari. Yang terpenting, isi 

bagian ini jika dibandingkan dengan bagian deskriptif adalah 

ada kemungkinan dapat ditemukan konsep awal, hipotesis, dan 

teori. Pada catatan lapangan, bagian reflektif ini dinamakan 

tanggapan peneliti atau pewawancara/pengamat atau TP. 

Format rekaman hasil observasi (pengamatan) catatan lapangan 

dalam penelitian ini menggunakan format rekaman hasil 

observasi. 

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang 

menggunakan pengamatan terhadap objek penelitian. Observasi 

juga dapat digunakan sebagai pengamatan dan pencatatan secara 

sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diteliti. Pada 

penelitian ini observasi dilakukan di lingkungan kampus IAIN 

Ponorogo, dimana terdapat dua mesin ATM yaitu ATM bank BRI 
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konvensional dan ATM bank BRI Syariah. Kedua mesin ATM 

tersebut merupakan mesin ATM terdekat yang dapat dijangakau 

dari Pondok Pesantren Darul Huda. Observasi tersebut 

menunjukkan bahwa dari sekian banyak  masyarakat termasuk 

santri mahasiswi  Pondok Pesantren Darul Huda dalam 

bertransaksi menggunakan mesin ATM, banyak yang 

menggunakan mesin ATM bank BRI konvensional. 

c. Teknik Dokumentasi 

Teknik dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan 

data dari sumber non insani. Sumber ini terdiri dari dokumen dan 

rekaman. Rekaman adalah setiap pernyataan tertulis yang disusun 

seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa 

atau menyajikan accounting. Sedangkan dokumen adalah setiap 

bahan tertulis ataupun film, lain dari rekaman yang tidak 

dipersiapkan karena adanya permintaan seorang peneliti. Dokumen 

sudah lama digunakan dalam penelitian sebagi sumber data, karena 

dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dapat 

dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk 

meramalkan data dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, 

bahkan untuk meramalkan data.
29

 

Teknik dokumentasi ini sengaja digunakan dalam penelitian 

ini, mengingat bahwa: 

                                                                         
29

Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 161. 



25 
 

 
 

1) Sumber ini selalu tersedia dan murah terutama ditinjau dari 

konsumsi waktu 

2) Rekaman dan dokumen merupakan sumber informasi yang 

stabil, baik keakuratannya dalam merefleksikan situasi yang 

terjadi di masa lampau, maupun dapat dianalisis kembali tanpa 

mengalami perubahan. 

3) Rekaman dan dokumen merupakan sumber informasi yang 

kaya, secara konstektual relevan dan mendasar dalam 

konsteknya 

4) Sumber ini sering merupakan pernyataan yang legal yang dapat 

memenuhi akuntabilitas. Hasil pengumpulan data melaui car 

dokumentasi ini, dicatat dalam format transkrip dokumentasi. 

Dalam penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk 

menggali data mengenai sejarah, visi misi dan tujuan Pondok 

Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo, struktur 

organisasi, keadaan santri, sarana dan prasarana. 

6. Analisis Data 

Analisis data merupakan bagian yang amat penting dalam metode 

ilmiah, karena dengan analisis data, data tersebut dapat diberi arti dan 

makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Data 

mentah yang telah dikumpulkan perlu dipecahkan dalam kelompok-

kelompok, diadakan kategorisasi, dilakukan manipulasi, serta diolah 

sedemikian rupa sehingga data tersebut mempunyai makna untuk 
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menjawab masalah dan bermanfaat untuk menguji hipotesis.
30

Analisis 

data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki 

lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Teknik 

analisis data dalam kasus ini memnggunakan analisis data kualitatif, 

mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman.
31

 Miles dan 

Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data 

kualitatif ailakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus 

menerus pada setiap tahapan penelitian, sehingga sampai tuntas dan 

datanya sampai jenuh. Aktivitas dalam analisis data, meliputi:
32

 

a. Data Reduction (Reduksi Data) 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting untuk dicari tema 

dan polanya. Berkaitan dengan tema ini, setelah data-data 

terkumpul yaitu yang berkaitan dengan masalah aktualisasi nilai 

kemandirian dalam membentuk pribadi unggul siswa, selanjutnya 

dipilih yang penting dan difokuskan pada pokok permasalahan.  

b. Data display (Penyajian Data) 

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah 

menyajikan data. Penyajian data adalah menguraikan data dengan 

teks yang bersifat naratif. Tujuan penyajian data ini adlah 

memudahkan pemahaman terhadap apa yang diteliti dan bisa 
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segera dilanjutkan penelitian ini berdasarkan penyajian yang telah 

difahami. Dengan menyajikan data, akan memudahkan peneliti 

untuk memahami apa yang terjadi. 

c. Conclusion Drawing (kesimpulan sementara) 

Langkah ketiga yaitu mengambil kesimpulan. Kesimpulan 

dalam penelitian ini mengungkap temuan berupa hasil deskripsi 

atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih kurang jelas 

dan apa adanya kemudian diteliti menjadi lebih jelas dan diambil 

kesimpulan. Kesimpulan ini untuk menjawab rumusan masalah 

yang dirumuskan di awal. 

7. Pengecekan Keabsahan Data 

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari 

konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas). Derajat 

keabsahan data (kredibilitas data) dpat diadakan pengecekandengan 

teknik pengamatan yang tekun dan triangulasi. Ketekunan pengamatan 

yang dimaksud adalah menemukan cirri-ciri dan unsur-unsur dalam 

situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang 

dicari. Ketekunan pengamatan ini dilaksanakan peneliti dengan cara: 

a. Mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara 

berkesinambungan dalam proses pelaksanaan pendidikan karakter 

bangsa. 
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b. Menelaahnya secara rinci sampai pada suatu titik, sehingga pada 

pemeriksaan tahap awal tampak salah satu atau seluruh faktor yang 

ditelaah sudah difahami. 

Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Ada empat 

macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan 

penggunaan: sumber, metode, penyidik, dan teori.
33

 

Dalam penelitian ini, teknik triangulasi yang digunakan adalah 

teknik triangulasi dengan sumber data, berarti membandingkan dan 

mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh 

melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal ini 

dapat dicapai peneliti dengan jalan:  

a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil 

wawancara. 

b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan 

apa yang dikatakan secara pribadi. 

c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi 

penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu. 

d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan 

berbagai pendapat dan pandangan orang yang berpendidikan 

menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan. 
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e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan. 

8. Tahapan-Tahapan Penelitian 

Tahapan-tahapan dalam penelitian ini ada tiga tahapan dan 

ditambah dengan tahap terakhir dari penelitian yaitu tahap penulisan 

laporan hasil penelitian. Tahap-tahap penelitian tersebut adalah: 

a. Tahap Pra-lapangan 

Menurut Bodgan dan Taylor bahwa disain penelitian 

kualitatif dilakukan sebelum ke lapangan, yakni dimana peneliti 

mempersiapkan diri sebelum terjun ke lapangan. Disain 

penelitiannya bersifat fleksibel, termasuk ketika terjun ke lapangan. 

Sekalipun peneliti memakai metodologi tertentu, tetapi pokok-

pokok pendekatan tetap dapat berubah pada waktu penelitian sudah 

dilakukan. 

Tahap pra-lapangan ini meliputi, menyusun rancangan 

penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, 

menjajagi dan menilai keadaan lapangan, memilih dan 

memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan penelitian dan 

yang menyangkut persoalan etika penelitian.
34

 

b. Tahap Pekerjaan Lapangan 

Dengan membawa desain yang dirancang sedemikian rupa, 

bisa saja tidak sesuai dengan situasi nyatanya. Pertanyaan yang 
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telah dipersiapkan sebelumnya mungkin tidak mempunyai 

relevansi dengan situasi objek yang diteliti. Dalam menghadapi hal 

ini, peneliti harus mulai membuat formulasi desain yang baru lagi 

(new research design) atau taktik baru lagi dan mulai menyusun 

pertanyaan-pertanyaan berbeda dalam berbagai hal serta 

meninggalkan situasi yang satu ke situasi yang lain. 
35

Tahapan ini 

meliputi, memahami latar penelitian dan persiapan diri, memasuki 

lapangan, dan berperan serta mengumpulkan data. 

c. Tahap analisis data 

Tahap ini meliputi: analisis selama dan setelah pengumpulan data,, 

pada bagian  tahap analisis data ini terdiri dari, konsep dasar 

analisis data hal ini akan mempersoalkan pengertian, waktu 

pelaksanaan, maksud, tujuan, dan kedudukan analisis data. Dalam 

penelitian kualitatif, tahapan analisis terus dilakukan selama 

penelitian berlangsung. 

d. Tahap Penulisan Hasil Laporan Penelitian 

Penulisan laporan hasil penelitian tidak terlepas dari keseluruhan 

tahapan kegiatan dan unsur-unsur penelitian. Kemampuan 

melaporkan hasil penelitian merupakan suatu tuntutan mutlak bagi 

peneliti. Dalam hal ini peneliti hendaknya tetap berperang teguh 

pada etika penelitian, sehingga ia membuat laporan apa adanya, 
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objektif, walaupun dalam banyak hal ia akan mengalami 

kesulitan.
36

 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Dalam skripsi ini terbagi menjadi beberapa sistematika 

pembahasan. Hal ini dilakukan untuk mempermudah peneliti dalam 

penyusunan skripsi ini dan mempermudah para pembaca dalam 

memahami isi skripsi ini. Sistematika pembahasan dalam skripsi ini 

terbagi dalam lima bab, yaitu: 

Bab I Pendahuluan, merupakan gambaran umum untuk memberi 

pola pemikiran bagi keseluruhan laporan penelitian yang meliputi latar 

belakang masalah, identifikasi dan pembatasan masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika 

pembahasan. 

Bab II adalah kajian teori, yang membahas tentang  persepsi yang 

meliputi tentang pengertian, proses dan faktor-faktor yang mempengaruhi 

persepsi. Membahas sikap yang  meliputi pengertian dan proses 

pembentukan dan perubahan sikap. Membahas santri yang meliputi 

pengertian santri dan macam-macam santri. Membahas bank syariah yang 

meliputi pengertian, jenis-jenis, prinsip-prinsip dan produk-produk bank 

syariah. 
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Bab III adalah deskripsi data, merupakan laporan hasil penelitian , 

yang berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian, yaitu mengenai 

profil Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo dan deskripsi data 

tentang persepsi, sikap dan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dan 

sikap santri terhadap bank syariah. 

Bab IV adalah analisis data, mengenai persepsi, sikap dan faktor-

faktor yang mempengaruhi persepsi dan sikap santri terhadap bank 

syariah. 

Bab V adalah penutup, tentang kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

PERSEPSI DAN SIKAP  

 

A. Persepsi 

1. Pengertian Persepsi 

Dalam Kamus Psikologi yang ditulis oleh Jon E. Roeckelein 

menjelaskan bahwa persepsi merupakan kajian bidang psikologi yang 

mengacu pada kajian proses sentral yang memberikan koherensi dan 

kesatuan input sensori (proses periperal). Meliputi proses-proses 

komponen perilaku secara fisikal, fisiologis, neurologis, sensori, 

kognitif, dan afektif. Teori-teori persepsi paling banyak memulai 

dengan pengenalan bahwa apa yang diterima tidak secara unik 

ditentukan oleh stimulasi fisik, tetapi proses kompleks yang tergantung 

pada sejumlah faktor lain.
1
 

Istilah persepsi biasanya digunakan untuk mengungkapkan tentang 

pengalaman terhadap sesuatu benda ataupun sesuatu kejadian yang 

dialami. Dalam kamus standar dijelaskan bahwa persepsi dianggap 

sebagai sebuah pengaruh ataupun sebuah kesan oleh benda yang 

semata-mata menggunakan pengamatan pengindraan. Persepsi ini 

didefinisikan sebagai proses yang menggabungkan dan 

mengorganisasikan data-data indera kita (penginderaan) untuk 
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dikembangkan sedemikian rupa sehingga kita dapat menyadari di 

sekeliling kita, termasuk sadar akan diri kita sendiri. 

Definisi lain menyebutkan bahwa persepsi adalah kemampuan 

membeda-bedakan, mengelompokkan, memfokuskan perhatian 

terhadap satu objek rangsang. Dalam proses pengelompokan dan 

membedakan ini persepsi melibatkan proses interpretasi berdasarkan 

pengalaman terhadap satu peristiwa atau objek.
2
 Menurut Matlin yang 

dikutip oleh Suharnan, persepsi (perception) merupakan tahap paling 

awal dari serangkaian pemroses informasi. Persepsi adalah suatu 

proses penggunaan pengetahuan yang telah dimiliki (yang disimpan di 

dalam ingatan) untuk mendeteksi atau memperoleh dan 

menginterpretasi stimulus (rangsangan) yang diterima oleh alat indera 

seperti mata, telinga, dan hidung. Secara singkat dapat dikatakan 

bahwa persepsi merupakan suatu proses menginterpretasi atau 

menafsirkan informasi yang diperoleh melalui sistem alat indera 

manusia.  Misalnya, pada waktu seseorang melihat sebuah gambar, 

membaca tulisan, atau mendengarkan suara tertentu, ia akan 

melakukan interpretasi berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya dan 

yang relevan dengan hal-hal itu.
3

 Stimulus diperoleh dari proses 

penginderaan dunia luar atau dunia nyata, misalnya tentang objek-

objek, peristiwa, hubungan-hubungan antar gejala, dan stimulus ini 
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diproses otak yang akhirnya disebut kognisi.
4
 Dalam kehiduan sehari-

hari yang memegang peran penting pembentukan persepsi adalah indra 

mata dan telinga dan kadang juga indera kulit untuk merasakan tekstur 

suatu bentuk. Telinga sama pentingnya dengan mata, melalui indera 

telinga kita mendengar sesuatu kemudian merespon melalui persepsi. 

Respon tiap individu, erat dipengaruhi oleh pengalaman hidupnya.
5
 

Berdasarkan pemahaman tersebut, maka persepsi mencakup dua 

proses yang berlangsung secara serempak antara keterlibatan aspek-

aspek dunia luar (stimulus informasi) dengan dunia di dalam diri 

seseorang (pengetahuan yang relevan dan telah disimpan di dalam 

ingatan). Dua proses dalam persepsi itu disebut bottom-up atau data 

driven processing (aspek stimulus), dan top-down atau conceptually 

driven processing (aspek pengetahuan seseorang). Hasil persepsi 

seseorang mengenai sesuatu objek di samping dipengaruhi oleh 

penampilan objek itu sendiri, juga pengetahuan seseorang mengenai 

objek itu. Dengan demikian, suatu objek dapat dipersepsi berbeda oleh 

dua orang, akibat perbedaan pengetahuan yang dimiliki masing-masing 

orang mengenai objek itu.
6
 

Bagaimana seorang konsumen melihat realitas di luar dirinya atau 

dunia sekelilingnya, itulah yang disebut dengan persepsi seorang 

konsumen. Konsumen seringkali memutuskan pembelian suatu produk 
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berdasarkan persepsinya terhadap produk tersebut. Memahami persepsi 

konsumen adalah penting bagi para pemasar dan produsen. Dua orang 

konsumen yang menerima dan memperhatikan suatu stimulus yang 

sama, mungkin akan mengartikan stimulus tersebut berbeda. 

Bagaimana seseorang memahami stimulus akan sangat dipengaruhi 

oleh nilai-nilai, harapan dan kebutuhannya, yang sifatnya sangat 

individual.
7
 

2. Proses Persepsi 

Proses terbentuknya persepsi didasari pada beberapa tahapan, yaitu:
8
 

a. Stimulus atau Rangsangan 

Terjadinya persepsi diawali ketika seseorang dihadapkan pada 

suatu stimulus/rangsangan yang hadir dari lingkungannya. 

b. Registrasi 

Dalam proses registrasi, suatu gejala yang nampak adalah 

mekanisme fisik yang berupa penginderaan dan syarat seseorang 

berpengaruh melalui alat indera yang dimilikinya. Seseorang dapat 

mendengarkan atau melihat informasi yang terkirim kepadanya, 

kemudian mendaftar semua informasi yang terkirim kepadanya 

tersebut. 

c. Interpretasi 

Interpretasi merupakan suatu aspek kognitif dari persepsi yang 

sangat penting yaitu proses memberikan arti kepada stimulus yang 

                                                                          
7
Ujang Sumarwan, Perilaku Konsumen (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 96. 

8
Miftah Toha, Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya (Jakarta: PT 

Raja Grafindo Persada, 2003), 145. 
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diterimanya. Proses interpretasi tersebut bergantung pada cara 

pendalaman, motivasi, dan kepribadian seseorang. 

3. Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Persepsi 

Karena persepsi lebih bersifat psikologis daripada merupakan 

proses pengindraan saja maka ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi:
9
 

a. Perhatian yang selektif  

Dalam kehidupan manusia setiap saat akan menerima banyak 

sekali rangsang dari lingkungannya. Meskipun demikian ia tidak 

harus menanggapi semua rangsang yang diterimanya untuk itu, 

individunya memusatkan perhatiannya pada rangsang-rangsang 

tertentu saja. Dengan demikian objek-objek atau gejala lain tidak 

akan tampil ke muka sebagai objek pengamatan. 

b. Ciri-ciri rangsang 

Rangsang yang bergerak di antara rangsang yang diam akan lebih 

menarik perhatian. Demikian juga rangsang yang paling besar di 

antara yang kecil, yang kontras dengan latar belakangnya dan 

intensitas rangsangnya paling kuat.  

c. Nilai dan kebutuhan individu 

Seorang seniman tentu punya pola dan cita rasa yang berbeda 

dalam pengamatannya di banding seorang bukan seniman. 

Penelitian juga menunjukkan bahwa anak-anak dari golongan 

                                                                          
9
Shaleh, Psikologi Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam, 118-119. 
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ekonomi rendah melihat koin 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, tapi lain halnya bagi orang-orang 

mentawai di pedalaman siberut atau saudara kita di pedalaman 

irian. 

Menurut Miftah Toha faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi 

seseorang adalah sebagai berikut:
10

 

a. Faktor internal: perasaan, sikap dan kepribadian individu, 

prasangka,keinginan atau harapan, perhatian (fokus), proses 

belajar, keadaan fisik, gangguan kejiwaan, nilai dan kebutuhan 

juga minat, dan motivasi. 

b. Faktor eksternal: latar belakang keluarga, informasi yang 

diperoleh, pengetahuan dan kebutuhan sekitar, intensitas, ukuran, 

keberlawanan, pengulangan gerak, hal-hal baru dan familiar atau 

ketidak asingan suatu objek. 

 

 

 

                                                                          
 
10

Miftah Toha, Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya, 154. 
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Sedangkan Menurut Bimo Walgito faktor-faktor yang berperan 

dalam persepsi dapat dikemukakan beberapa faktor, yaitu:
11

 

a. Objek yang dipersepsi 

Objek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau 

reseptor. Stimulus dapat datang dari luar individu yang 

mempersepsi, tetapi juga dapat datang dari dalam diri individu 

yang bersangkutan yang langsung mengenai syaraf penerima yang 

bekerja sebagai reseptor. 

b. Alat indera, syaraf dan susunan syaraf 

Alat indera atau reseptor merupakan alat untuk menerima stimulus, 

disamping itu juga harus ada syaraf sensoris sebagai alat untuk 

meneruskan stimulus yang diterima reseptor ke pusat susunan 

syaraf, yaitu otak sebagai pusat kesadaran. Sebagai alat untuk 

mengadakan respon diperlukan motoris yang dapat membentuk 

persepsi seseorang. 

c. Perhatian 

Untuk menyadari atau dalam mengadakan persepsi diperlukan 

adanya perhatian, yaitu merupakan langkah utama sebagai suatu 

persiapan dalam rangka mengadakan persepsi. Perhatian 

merupakan pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktivitas 

individu yang ditujukan kepada sesuatu sekumpulan objek. 

                                                                          
         

11
 Bimo Walgito, Pengantar Psikologi Umum (Yogyakarta: Andi, 2010), 70. 
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Faktor-faktor tersebut menjadikan persepsi individu berbeda satu 

sama lain dan akan berpengaruh pada individu dalam mempersepsi suatu 

objek, stimulus, meskipun objek tersebut benar-benar sama. Persepsi 

seseorang atau kelompok dapat jauh berbeda dengan persepsi orang atau 

kelompok lain sekalipun situasinya sama. Perbedaan persepsi dapat 

ditelusuri pada adanya perbedaan-perbedaan individu, perbedaan-

perbedaan dalam kepribadian, perbedaan dalam sikap atau perbedaan 

dalam motivasi. Pada dasarnya proses terbentuknya persepsi ini terjadi 

dalam diri seseorang, namun persepsi juga dipengaruhi oleh pengalaman, 

proses belajar, dan pengetahuannya. 

 

B. Sikap 

1. Pengertian Sikap 

Sikap secara umum dalam konsep psikologi, didefinisikan sebagai 

evaluasi positif atau negatif dari orang, benda, peristiwa, kegiatan, ide 

atau apa saja di lingkungan kita, tetapi ada perdebatan definisi yang 

tepat. Meskipun kadang-kadang secara umum untuk menentukan sikap 

sebagai perasaan terhadap objek, mempengaruhi (yaitu, emosi diskrit 

atau gairah keseluruhan), dipahami sebagai pembeda dari sikap sebagai 

ukuran  favorability.
12

 

Sikap merupakan kecenderungan untuk bertindak untuk bereaksi 

terhadap rangsang. Oleh karena itu manifestasi sikap tidak dapat 

                                                                          
12

Wowo Sunaryo Kuswana, Biopsikologi Pembelajaran Perilaku (Bandung: 

Alfabeta, 2014), 50.  
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langsung dilihat, akan tetapi  harus ditafsirkan terlebih dahulu sebagai 

tingkah laku yang masih tertutup.
13

 Sikap memungkinkan untuk 

mengevaluasi seseorang dari suatu objek yang bervariasi mulai dari 

sangat negatif sampai sangat positif, selain itu mengakui adanya 

manusia yang bertentangan atau ambivalen terhadap makna objek pada 

waktu berbeda mengekspresikan  sikap positif dan negatif terhadap 

objek yang sama. Hal ini telah menyebabkan  beberapa diskusi apakah 

individu dapat memiliki sikap terhadap beberapa objek yang sama.
14

 

Sikap sebagai kesiapan seseorang untuk bereaksi secara tertentu 

terhadap suatu objek tertentu. Pembententukan dan perubahan sikap itu 

dalam psikologi biasanya diterangkan sebagai proses belajar atau 

sebagai proses kesadaran (kognisi). Dalam proses belajar, yang 

menjadi fokus adalah adanya rangsangan dari luar (stimulus), 

sedangkan dalam proses kognisi yang utama adalah adanya dorongan 

atau kehendak dari dalam diri individu itu sendiri.
15

 Berdasarkan 

beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa sikap merupakan 

ungkapan perasaan konsumen tentang suatu objek apakah disukai atau 

tidak, dan sikap juga bisa menggambarkan kepercayaan konsumen 

terhadap berbagai atribut dan manfaat dari objek tersebut.
16

 

 

 

                                                                          
13

Tri Dayakisni dan Hudaniah, Psikologi sosial (Malang: UMM Press,2012), 79.  
14

Kuswana, Biopsikologi Pembelajaran Perilaku, 50. 
15

Shaleh, Psikologi Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam,122-123. 
16

Sumarwan. Perilaku Konsumen, 166.  
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2. Komponen Sikap 

Secara umum struktur sikap terdiri dari tiga komponen yang saling 

berkaitan, yaitu komponen kognitif (cognitive), komponen afektif 

(affective), dan komponen konatif (conative). 

a. Komponen kognitif 

Komponen kognitif merupakan representasi apa yang dipercayai 

oleh individu.
17

 Komponen ini tersusun atas dasar pengetahuan 

atau informasi yang dimiliki seseorang  tentang objek sikapnya. 

Dari pengetahuan ini kemudian akan terbentuk suatu keyakinan 

tertentu tentang objek sikap tersebut.
18

 

b. Komponen afektif 

Komponen afektif merupakan perasaan individu terhadap objek 

sikap dan menyangkut masalah emosi. Aspek emosional inilah 

yang biasanya berakar paling dalam sebagai komponen sikap dan 

merupakan aspek yang paling bertahan terhadap pengaruh yang 

mungkin akan mengubah sikap seseorang.komponen perilaku 

berisi tendensi atau kecenderungan untuk bertindak atau bereaksi 

terhadap sesuatu dengan cara-cara tertentu.
19

  

c. Komponen konatif 

Komponen konatif merupakan kesiapan seseorang untuk 

bertingkah laku yang berhubungan dengan objek sikapnya.
20

 

                                                                          
17

Shaleh, Psikologi Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam, I52.  
18

Dayakisni, Psikologi sosial, 80. 
19

Kuswana, Biopsikologi Pembelajaran Perilaku, 52. 
20

Dayakisni, Psikologi Sosial, 80. 
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Komponen konatif meliputi bentuk perilaku yang tidak hanya 

dapat dilihat secara langsung saja, akan tetapi meliputi pula bentuk 

perilaku yang berupa pernyataan atau perkataan yang diucapkan 

oleh seseorang.
21

 

3. Proses Pembentukan dan Perubahan Sikap 

Pada dasarnya sikap bukan merupakan suatu pembawaan, 

melainkan hasil interaksi antara individu dengan lingkungan sehingga 

sikap bersifat dinamis. Faktor pengalaman besar peranannya dalam 

pembentukan sikap. Sikap dapat pula dinyatakan sebagai hasil belajar, 

karenanya sikap dapat mengalami perubahan. Sesuai yang dinyatakan 

oleh Sherif dan Sherif yang dikutip oleh Dayakisni menyatakan bahwa 

sikap dapat berubah karena kondisi dan pengaruh yang diberikan. 

Sebagai hasil dari belajar sikap tidaklah terbentuk dengan sendirinya 

karena pembentukan sikap senantiasa akan berlangsung dalam 

interaksi manusia berkenaan dengan objek tertentu.
22

 

Lebih tegas, menurut Bimo Walgito bahwa pembentukan dan 

perubahan sikap akan ditentukan  oleh dua faktor, yaitu: 

a. Faktor Internal (individu itu sendiri), yaitu cara individu dalam 

menanggapi dunia luarnya dengan selektif sehingga tidak semua 

yang datang akan diterima atau ditolak. 

b. Faktor eksternal, yaitu keadaan-keadaan yang ada di luar individu 

yang merupakan stimulus untuk membentuk atau mengubah sikap.   

                                                                          
21

Kuswana, Biopsikologi Pembelajaran Perilaku, 52. 
22

Dayakisni, Psikologi Sosial, 81-82. 
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Sementara menurut Mednick, Higgins dan Kirschenbaum 

sebagaimana dikutip oleh Dayakisni menyebutkan bahwa 

pembentukan sikap dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu: 

a. Pengaruh sosial, seperti norma dan kebudayaan 

b. Karakter kepribadian individu 

c. Informasi yang diterima individu  

Ketiga faktor ini akan berinteraksi dalam pembentukan sikap. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pembentukan dan 

perubahan sikap pada dasarnya dipengaruhi oleh faktor yang ada 

dalam diri individu dan faktor di luar diri individu yang keduanya 

saling berinteraksi. Proses ini akan berlangsung selama perkembangan 

individu.
23

    

4. Karakteristik Sikap
24

 

a. Sikap memiliki objek 

Di dalam konteks pemasaran, sikap konsumen harus terkait dengan 

objek, objek tersebut bisa terkait dengan berbagai konsep konsumsi 

dan pemasaran seperti produk, merek, iklan, harga, kemasan, 

penggunaan, media dan sebagainya. Jika kita ingin mengetahui 

sikap konsumen, maka kita harus mendefinisikan secara jelas sikap 

konsumen terhadap apa? Apakah sikapnya terhadap minuman 

alkohol, sikapnya terhadap berbagai merek minuman beralkohol. 
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Ibid., 82. 
24

Sumarwan, Perilaku Konsumen. 166-168.  
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b. Konsistensi sikap 

Sikap adalah gambaran perasaan dari seorang konsumen dan 

perasaan tersebutakan direfleksikan oleh perilakunya. Karena itu, 

sikap memiliki konsistensi dengan perilaku. Perilaku seorang 

konsumen merupakan gambaran dari sikapnya. Wanita tersebut 

mengendarai BMW warna silver, ia menyukai BMW silver. Inilah 

konsistensi antara sikap dan perilaku. Namun faktor situasi sering 

menyebabkan inkonsistensi antara sikap dan perilaku. Seseorang 

menyukai sedan Jaguar, namuan ia tidak memilii sedan tersebut. 

Faktor daya beli mungkin menyebabkan tidak konsistennya antara 

sikap dan perilaku. 

c. Sikap positif, negatif dan  netral 

Seseorang mungkin menyukai makanan rendang (sikap positif) 

atau tidak menyukai minuman alkohol (sikap negatif), atau bahkan 

ia tidak memiliki sikap (sikap netral). Sikap yang memiliki dimensi 

positif, negatif dan netral disebut sebagai karakteristik valance dari 

sikap. 

d. Intensitas sikap 

Sikap seorang konsumen terhadap suatu merek produk akan 

bervariasi tingkatannya, ada yang sangat menyukainya atau bahkan 

ada yang begitu sangat tidak menyukainya. Ketika konsumen 

menyatakan derajat tingkat kesukaan terhadap suatu produk, maka 
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ia mengungkapkan intensitas sikapnya. Intensitas sikap disebut 

sebagai karakteristik extrimity dari sikap. 

e. Resistensi sikap (Resistance) 

Resistensi adalah seberapa besar sikap seorang konsumen bisa 

berubah. Sikap seorang konsumen dalam memeluk agamanya 

mungkin memiliki resistensi yang tinggi untuk berubah. 

Sebaliknya, seorang konsumen yang tidak menyukai tomat 

kemudian disarankan oleh dokter untuk banyak mengkonsumsi 

tomat karena alasan kesehatan, mungkin sikapnya akan mudah 

berubah. Pemasaran penting memahami bagaimana resistensi 

konsumen agar bisa menerapkan strategi pemasaran yang tepat. 

Pemasaran ofensif bisa diterapkan untuk mengubah sikap 

konsumen yang sangat resisten atau merekrut konsumen baru. 

f. Persistensi sikap (Persisteence) 

Persistensi adalah karakteristik sikap yang menggambarkan bahwa 

sikap akan berubah karena berlalunya waktu. Seorang konsumen 

tidak menyukai makan di Mc Donald (sikap negatif), namun 

dengan berlalunya waktu setelah beberapa bulan ia mungkin akan 

berubah dan menyukai makan di Mc Donald. 

g. Keyakinan sikap (Confidence) 

Keyakinan adalah kepercayaan konsumen mengenai kebenaran 

sikap yang dimilikinya. Sikap seorang konsumen terhadap agama 

yang dianutnya akan memiliki tingkat keyakinan yang sangat 



47 

 

 
 

tinggi, sebaliknya sikap seseorang terhadap adat kebiasaan 

mungkin akan memiliki tingkat keyakinan yang lebih kecil. 

h. Sikap dan situasi 

Sikap seseorang terhadap suatu objek sering kali muncul dalam 

konteks situasi. Ini artinya situasi akan mempengaruhi sikap 

konsumen terhadap suatu objek. Seseorang mungkin tidak suka 

minum jus jeruk pada pagi hari, tetapi menyukai minum jus jeruk 

pada siang atau malam hari. Demikian pula, seseorang mungkin 

menyukai makan siang di restoran fast food, namun ia merasa 

bahwa fast food restoran bukanlah tempat yang cocok untuk makan 

malam bersama relasi bisnisnya. 

 

C. Santri  dan Pondok Pesantren 

1. Santri  

a. Pengertian Santri 

Mendengar kata santri, pastilah yang terlintas di dalam pikiran 

kita adalah seorang yang berpeci, sarung, dan tinggal di 

pesantren. Ketiga simbol itu sudah sangat dikenal dan berhasil 

mengindikasikan makna santri di kalangan masyarakat Indonesia. 

Namun demikian, orang yang belum pernah mengenal santri 

pastilah merasa bahwa santri adalah orang yang seluruh hidupnya 

berhubungan dengan agama. Tapi untuk mengetahui dengan 

benar dan tepat adalah dengan merasakan atau menjadi apa yang 
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kita ingin tahu tersebut, minimal pernah melihat secara 

langsung.
25

 

Menjadi santri memang bukan hal mudah, tidak menjadi 

siswa, ada banyak hal yang menjadi pertimbangan untuk 

memutuskan menjadi santri. Menjadi santri juga bukan keputusan 

diri sendiri semata, melainkan ada izin dari orang tua yang akan 

ditinggalkan sementara waktu.  

Pengertian santri secara formal disebutkan dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah: orang yang mendalami 

agama islam, orang yang beribadah dengan sungguh-sungguh, 

orang yang saleh. Selain itu ada juga yang menerjemahkan santri 

sebagai orang yang berpegang teguh pada Al-quran dan hadis 

serta teguh pendiriannya dalam  menuntut ilmu agama. 

Istilah santri sudah sangat familiar di Indonesia. Ada banyak 

orang yang member pengertian masing-masing terhadap kata 

santri. Semua definisi mengarah kepada hal yang sama. Semua 

pengertian menuturkan bahwa santri harus tinggal di pesantren, 

namun berbeda halnya dengan apa yang diungkapkan oleh KH. 

Mustofa Bisri, beliau memaparkan bahwa santri tidak hanya yang 

tinggal di pesantren, tapi setiap orang yang memiliki akhlak dan 

sifst yang baik juga hormat kepada gurunya bisa disebut dengan 

istilah santri.Istilah santri semakin dikenal setelah presiden ke 7 
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 Ala santri, Ala Santri (Jakarta: Kawah Media, 2017), 4.  
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indonesia Bapak Ir Joko Widodo melalui Keppres Nomor 22 

Tahun 2015, menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai hari santri. 

Meski demikian, hari santri ditetapkan oleh pemerintah bukan 

sebagai hari libur nasional. Penetapan hari santri dimaknai 

sebagai rasa terimakasih kepada para santri yang dahulu pernah 

berjuang membantu para pahlawan berperang melawan para 

penjajah.
26

 

Hari santri memang bukan berarti apa-apa bagi sebagian 

orang, namun bagi para santri dan kyai adalah sebuah 

penghormatan yang sangat besar dan tak ternili harganya. 

Perjuangan para kyai dan santri dari mulai membantu mengusir 

penjajah sampai sekarang mengusir kebodohan dan 

mendatangkan ketaatan pada setiap santri dan penerus bangsa 

seolah mendapatkan tempat dan penghormatan tersendiri dari 

negara kepada mereka.
27

 

Pada kesehariannya santri memang dipenuhi dengan kegiatan-

kegiatan keagamaan seperti ibadah dan mengaji. Shalat lima 

waktu yang selalu dilakukan berjamaah di masjid pesantren 

membuat pandangan bahwa santri selalu beribadah dengan rajin. 

Sedangkan kegiatan mengaji mereka beberapa kitab dan juga 

mengaji Al-quran menambah keyakinan bahwa santri sangat 

dekat dengan pendidikan keagaman. Kegiatan mengaji santri 
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 Ala santri, Ala Santri, 5. 
27

Ibid.,  6.  
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dalam sehari bisa dilakukan sebanyak 3 sampai 5 kali bahkan ada 

yang lebih dari itu. Di pesantren, para santri biasa melakukan hal-

hal itu pada setiap harinya. Akan terasa berat untuk dilakukan 

biasanya dirasakan oleh santri-santri baru, sedangkan santri-santri 

yang sudah lama akan merasa biasa, bahkan akan merasa ada 

yang kurang jika tidak mengikuti ngaji walaupun sekali saja.
28

 

Di luar pelajaran keagamaan, santri juga belajar banyak 

pelajaran umum layaknya sekolah negeri. Santri juga banyak 

menguasai berbagai bidang umum, bahkan tidak jarang dari 

mereka menjadi ahli dalam bidang-bidang umum dan formal 

tersebut. Ada banyak santri yang lebih fokus mendalami bidang-

bidang umum seperti teknologi, kesehatan, lingkungan, 

elektronik, arsitektur dan sebagainya dalam studi lanjutan. 

Sebagian dari mereka sudah memiliki kiprah yang luas di tingkat 

nasional bahkan internasional.
29

 

b. Macam-Macam Santri 

Santri adalah siswa yang belajar di pesantren, santri ini dapat 

digolongkan menjadi dua macam:
30

 

a. Santri mukim, yaitu santri yang berdatangan dari tempat-tempat 

jauh dan tidak memungkinkan untuk pulang kerumahnya, maka 
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Ibid., 7-8. 
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Ibid., 9. 
30

Ari Agung Pramono, Model Kepemimpinan Kiai Pesantren Ala Gus Mus, 

(Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2017), 86.  
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ia mondok (tinggal) di pondok pesantren. Sebagai santri mukim 

mereka memiliki kewajiban-kewajiban tertentu. 

b. Santri kalong, yaitu siswa yang berasal dari daerah pondok dan 

memungkinkan mereka pulang ke tempat tinggal masing-

masing. Santri kalong ini mengikuti pelajaran dengan cara 

pulang pergi antara rumahnya dengan pondok pesantren. 

Di dunia pondok pesantren, biasa juga terjadi santri pindah dari 

pondok pesantren satu ke pondok pesantren lainnya. Setelah 

seorang santri merasa cukup lama di suatu pondok pesantren 

lainnya. Setelah seorang santri merasa cukup lama di suatu podok 

pesantren, maka dia pindah ke pondok pesantren lainnya. Biasanya 

kepindahan itu untuk menambah dan mendalami suatu ilmu yang 

menjadi keahlian atau spesialisasi seorang kiai di pondok pesantren 

tersebut. 

Pada pondok pesantren yang masih tergolong tradisional, 

lamanya santri bermukim di tempat itu bukan ditentukan ukuran 

tahun atau kelas, tetapi diukur dari kitab yang dibaca. Kitab-kitab 

tersebut ada yang bersifat dasar, menengah dan kitab-kitab besar. 

Semakin tinggi tingkatan kitab-kitab itu semakin sulit pula 

memahami isinya. Justru itu, dituntut penguasaan kitab-kitab dasar 

dan menengah lebih dahulu sebelum mulai mempelajari kitab-kitab 

besar.
31
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2. Pondok  Pesantren 

a. Pengertian Pondok Pesantren 

Pesantren berasal dari kata santri, dengan awalan “pe” dan 

akhiran “an” yang berarti tempat untuk tinggal dan belajar para 

santri. Atau ada juga yang  menyebutkan bahwa kata tersebut 

berasal dari bahasa sansekerta “sant” dan “tra”. Sant berarti 

manusia baik dan tra berarti suka menolong. Makna kata ini 

menyiratkan bahwa pesantren adalah tempat pendidikan untuk 

melahirkan orang-orang baik yang suka menolong orang lain atau 

bermanfaat bagi lainnya.
32

 

Menurut Nurcholis Madjid yang dikutip oleh Agus Sunaryo, 

kata pesantren bisa dirujuk pengertiannya pada dua bahasa, yaitu 

bahasa sansekerta “santri” yang berarti melek huruf, dan bahasa 

jawa “cantrik” yang berarti seseorang yang mengikuti gurunya 

menetap. Term yang pertama digunakan untuk mengilustrasikan 

kekuasaan politik islam pada waktu itu, khususnya di Demak, 

dimana komunitas santri selalu diidentikkan dengan sekumpulan 

orang yang memiliki pengetahuan agama mendalam, yang berpijak 

pada literatur kitab-kitab klasik berbahasa arab. Adapun istilah 

kedua, lebih mempresentasikan aspek keahlianagama seseorang 

yang membuatnya layak untuk dijadikan panutan.
33
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Agus Sunaryo, Identitas Pesantren Vis A Vis Perubahan Sosial (Yogyakarta: 
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33
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Dalam Ensiklopedi Islam disebutkan bahwa kata “pesantren” 

berasal dari bahasa Tamil yang berarti guru mengaji atau dari 

bahasa India yang berarti “Shastri” dan kata “Shastra” yang berarti 

buku-buku suci, buku-buku agama atau ilmu tentang pengetahuan. 

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka dapat ditarik 

sebuah kesimpulan bahwa pesantren adalah suatu lembaga 

pendidikan dan pengajaran keislaman yang di dalamnya terdapat 

kiyai sebagai tokoh sentral, santri sebagai penimba ilmu, masjid 

sebagai simbol keagamaan dan pondok atau asrama sebagai sarana 

pendidikan.
34

 

Jauh sebelum masyarakat Indonesia mengenal sistem dan 

model pendidikan seperti sekarang, para pendahulu bangsa ini telah 

mengenal dan mengembangkan sistem pendidikan pesantren. 

Beberapa ahli bahkan menyebut bahwa pesantren adalah model 

sistem pendidikan pertama dan tertua di Indonesia. Keberadaannya 

mengilhami model dan sistem-sistem yang berkembang saat ini. 

Pesantren pada waktu itu benar-benar mampu menjadi pusat 

transformasi keilmuan dan sekaligus wawasan kebangsaan 

(nasionalisme) bagi masyarakat muslim di Indonesia.
35

 

Pendidikan pesantren berperan besar dalam pembangunan 

karakter di Indonesia. Pondok pesantren selama ini telah teruji 

sebagai lembaga yang turut membentuk watak dan kepribadian 
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para warga bangsa. Pesantren merupakan subkultural yang 

mengakar pada kebudayaan islam di Indonesia. Pendidikan di 

pesantren , tidak hanya identik dengan sarana dan praktek 

pendidikan, tetapi juga penanaman sejumlah nilai dan karakter 

moral. Nilai-nilai tersebut merupakan hasil dialketika yang dinamis 

antara nilai-nilai keagamaan yang bersumber pada teks yang 

diajarkan seperti kitab kuning dan kekokohan prinsip para 

pengasuh (Kyai).lebih lanjut nilai ini berinteraksi dengan realitas 

sosial cultural dan politik yang tumbuh dalam kebudayaan 

Indonesia serta interaksinya dengan dunia luar (global) sepanjang 

perjalanan sejarah.
36

 

b. Ciri-Ciri Pondok Pesantren 

Untuk membedakan lembaga pendidikan pesantren dengan 

lembaga pendidikan keislaman lainnya, ada beberapa ciri yang 

sering diletakkan pada pesantren, yaitu:
37

 

1) Pondok sebagai asrama bagi para santri, berkumpul dan belajar 

di bawah bimbingan kyai. Kata pondok disusun dengan kata 

pesantren menjadi podok pesantren yang merupakan bentuk 

lembaga pendidikan keislaman yang khas indonesia. 

2) Masjid, masjid merupakan unsur yang sangat penting dalam 

pesantren, karena di masjid inilah merupakan sentral 

pelaksanaan pendidikan di bawah asuhan kyai. 
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3) Pengajaran kitab klasik atau kitab kuning. Kitab-kitab klasik 

yang diajarkan di pesantren pada umumnya dapat 

dikelompokkan menjadi delapan, yaitu: Nahwu dan Sharaf, 

fiqih, ushul fiqh, Hadist, Tafsir, Tauhid, Tasawuf dan cabang-

cabang yang lain seperti tarikh, balaghah dan sebagainya. 

4) Santri, yaitu para siswa yang mendalami ilmu-ilmu agama di 

pesantren, baik tinggal di pondok (santri mukim) maupun 

pulang setelah selesai waktu belajar (santri kalong). 

5) Kyai, kyai atau pengasuh pondok pesantren merupakan elemen 

yang sangat esensial bagi sutu pesantren. Beliau merupakan 

figur atau sosok yang menjadi tokoh sentral atau tokoh panutan 

dalam lingkungan pesantren. Selain dianggap sebagai 

pemimpin tertinggi, kyai juga dianggapsebagai sumber belajar 

oleh para santrinya. 

c. Motode Pendidikan Pondok Pesantren 

Pesantren memiliki sistem dan metode pembelajaran yang 

tentunya berdimensi konseptual, bukan fisik. Beberapa model atau 

sistem pembelajaran yang berkembang di pesantren, secara umum 

dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
38

 

1) Metode Salafiyah 

Salaf artinya lama, dahulu atau tradisional. Pondok 

pesantren salafiyah adalah pondok pesantren yang 

                                                                          
38
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menyelenggarakan pembelajaran dengan pendekatan 

tradisional, sebagaimana berlangsung sejak awal 

pertumbuhannya. Pembelajaran ilmu-ilmu agama Islam 

dilakukan secara individual atau kelompok dengan konsentrasi 

pada kitab-kitab klasik, berbahasa Arab. Perjenjangan tidak 

didasarkan pada satuan waktu, tetapi berdasarkan tamatnya 

kitab yang dipelajari. Dengan selesainya satu kitab tertentu, 

santri dapat naik jenjang dengan mempelajari kitab yang 

kesukarannya lebih tinggi, demikian seterusnya. Pendekatan 

ini sejalan dengan prinsip pendidikan modern yang dikenal 

sistem belajar tuntas. 

Dengan cara ini, santri dapat lebih intensif mempelajari 

suatu cabang ilmu, pengertian pesantren salafi yang lebih 

simpel adalah pesantren yang tetap mempertahankan sistem 

yang sumbernya kitab-kitab klasik islam atau kitab dengan 

huruf arab gundul, sistem sorogan (indivdual) menjadi sendi 

utama yang diterapkan, pengetahuan non agama tidak 

diajarkan. 

2) Pola pendidikan pesantren Khalaf (‘Ashriyah) 

Khalaf artinya kemudian atau belakangan sedangkan 

Ashri artinya sekarang atau modern. Pondok pesantren 

khalafiyah adalah pondok pesantren yang menyelenggarakan 

kegiatan pendidikan dengan pendekatan modern suatu 
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pendidikan formal, baik madrasah (MI, MTS, MA, atau MAK) 

maupun sekolah (SD, SMP, SMU dan SMK) atau nama 

lainnya, tetapi dengan pendekatn klasikal. Pembelajaran pada 

pondok pesantren modern dilakukan secara berjenjang dan 

berkesinambungan, dengan satuan program didasarkan pada 

satuan waktu, seperti catur wulan, semester, tahun/kelas dan 

seterusnya. Pada pondok pesantren khalafiyah, pondok lebih 

banyak berfungsi sebagai asrama yang memberikan 

lingkungan kondusif untuk pendidikan agama.  

Secara umum, pondok pesantren khalaf dibedakan dari 

salaf dengan beberapa kriteria, yaitu:  

a) sistem pengajaran dari perseorangan atau sorogan 

menjadi sistem klasikal yang kemudian disebut sebagai 

madrasah. 

b) Diberikannya pengetahuan umum disamping masih 

mempertahankan pengetahuan agama dan bahasa arab. 

c) Bertambahnya komponen pendidikan pondok pesantren, 

misalnya keterampilan sesuai dengan kemampuan dan 

kebutuhan masyarakat sekitar. 

d) Diberikannya ijazah bagi santri yang telah 

menyelesaikan studinya di pesantren, yang terkadang 

ijazah tersebut disesuaikan ijazah negara. 
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e) Adanya perubahan yang signifikan dalam sistem, metode 

serta kurikulumya. 

f) Mau membuka tangan untuk menerima perubahan 

zaman. 

g) Semangat untuk membantu perkembangan pendidikan di 

Indonesia tidak hanya pendidikan agama saja. 

h) Dibangunnya madrasah-madrasah bahkan perguruan 

tinggi guna mengembangkan pendidikan baik agama 

ataupun umum dalam lingkungan pesantren. 

i) Mampu merubah siakap kekolotan pesantren yang 

terdahulu menjadi lebih fleksibel. 

j) Perubahan terhadap out putnya yang tidak hanya menjadi 

seorang guru ngaji, ataupun guru agama di desa. 

Sekarang merambah dunia politik, ekonomi dan 

beberapa bidang lainnya.   

d. Tujuan Pesantren 

Tujuan pondok pesantren dapat dikelompokkan pada dua 

kategori, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum 

pesantren adalah membentuk mubaligh-mubaligh indonesia yang 

berjiwa islam yang pancasilais, bertakwa, dan mampu 

mengamalkan ajaran islam bagi kepentingan kebahagiaan hidup 

diri sendir, keluarga, masyarakat dan bangsa.
39
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Adapun tujuan khususnya adalah: 

a. Membina suasana hidup keagamaan dalam pondok pesantren 

sebaik mungkin sehingga terkesan pada jiwa dan anak 

didiknya (santri). 

b. Memberikan pengertian keagamaan melalui pengajaran ilmu 

agama islam. 

c. Mengembangkan sikap beragama melalui praktik-praktik 

ibadah. 

d. Mewujudkan ukuwah islamiyah dalam pondok pesantren dan 

sekitarnya. 

e. Memberikan pendidikan keterampilan, Civic dan kesehatan, 

serta olah raga kepada anak didik. 

f. Mengusahakan terwujudnya segala fasilitas dalam pondok 

pesantren yang memungkinkan pencapaian umum tertentu. 

 

D. Bank Syariah 

1. Pengertian Bank Syariah 

Bank adalah sebuah lembaga bagi masyarakat untuk menyimpan 

uang dan juga dapat menjadi tempat peminjaman uang disaat 

masyarakat yang membutuhkan. Seiring dengan berjalannya waktu 

bank telah menjadi sebuah kebutuhan hidup manusia. Di Indonesia 

regulasi mengenai bank syariah tertuang dalam UU No 21 tahun 2008 

tentang perbankan syariah. Bank syariah adalah bank yang 
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menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan 

menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah 

dan Bank Pembiayaan Syariah. Dalam dunia perbankan bank yang 

mampu mengerti dan dapat menyediakan produk dan jasa perbankan  

yang sesuai dengan keinginan nasabah lebih baik mutunya akan dipilih 

oleh nasabah.
40

 

Perbankan syariah merupakan institusi yang memberikan layanan 

jasa perbankan berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah 

prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa 

yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam 

penetapan fatwa di bidang syariah. Prinsip ini menggantikan prinsip 

bunga yang terdapat dalam sistem perbankan konvensional.
41

 

Pengembangan perbankan syariah di Indonesia tidak akan terlepas 

dari peranan dan kebijakan Bank Indonesia. Bank Indonesia dapat 

melaksanakan pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah 

sebagaimana diamanatkan dalam pasal 10 Ayat (2) undang-undang 

nomor 23 tahun 1999 tentang bank Indonesia sebagaimana telah 

diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang No 2 Tahun 2008. Dalam rangka memenuhi tujuan untuk 

mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia 

memiliki tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. 

                                                                          
40
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41
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Dalam rangka mendukung tugas dalam menetapkan dan melaksanakan 

kebijakan moneter, Bank Indonesia dapat melakukan pengendalian 

moneter berdasarkan prinsip syariah. Bank Indonesia melakukan 

operasi moneter syariah untuk memengaruhi kecukupan likuiditas 

perbankan syariah.
42

 

Sebagai bagian dari kebijakan BI mengembangkan perbankan 

syariah di tanah air, pada tahun 2002 BI menerbitkan “Cetak Biru 

Pengembangan Perbankan Syariah“ yang memuat visi, misi dan 

sasaran pengembangan perbankan syariah serta sekumpulan inisiatif 

strategis dengan prioritas yang jelas untuk menjawab tantangan utama 

dan mencapai sasaran dalam kurun waktu 10 tahun ke depan, yaitu 

pencapaian pangsa pasar perbankan syariah yang signifikan melalui 

pendalaman peran perbankan syariah dalam aktivitas keuangan 

nasional, regional dan internasional, dalam kondisi mulai terbentuknya 

integrasi dengan sector keuangan syariah lainnya.
43

 

2. Jenis-Jenis Bank Syariah 

Di Indonesia, regulasi mengenai bank syariah tertuang dalam UU 

No 21 Tahun 2008btentang perbankan syariah. Bank syariah adalah 

bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah 

dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha 

Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).
44
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a. Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang dalam 

kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

BUS dapat berusaha sebagai bank devisa dan bank nondevisa. 

Bank devisa adalah bank yang dapat melaksanakan transaksi ke 

luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing 

secara keseluruhan, seperti transfer ke luar negeri, inkaso ke 

luar negeri, pembukaan Letter of Credit dan sebagainya. 

b. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit 

kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang 

berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang 

melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau 

unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan 

di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor 

cabang pembantu syariah dan atau unit syariah. UUS berada 

satu tingkat di bawah direksi bank umum konvensional 

bersangkutan. UUS dapat berusaha sebagai bank devisa dan 

bank non devisa. 

c. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang 

dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas 

pembayaran. Bentuk hukum BPRS perseroan terbatas. BPRS 

hanya boleh dimiliki oleh WNI dan atau badan hukum 



63 

 

 
 

Indonesia, pemerintah daerah, atau kemitraan antara WNI atau 

badan hukum Indonesia dengan pemerintah daerah. 

3. Prinsip-Prinsip Bank Syariah 

Secara umum, setiap bank islam dalam menjalankan usahanya minimal 

mempunyai lima prinsip operasional, yaitu: 

a. Prinsip Mudharabah 

Yaitu perjanjian antara dua pihak dimana pihak pertama sebagai 

pemilik dana/ sahibul mal dan pihak kedua sebagai pengelola 

dana/mudharib untuk mengelola suatu kegiatan ekonomi dengan 

menyepakati nisbah bagi hasil atas keuntungan yang akan 

diperoleh sedangkan kerugian yang timbul adalah resiko pemilik 

dana sepanjang tidak terdapat bukti bahwa mudharib melakukan 

kecurangan atau tindakan yang tidak amanah (misconduct).
45

 

Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada mudharib maka 

mudharabah dibedakan menjadi dua, yaitu: 

1) Mudharabah mutlaqah, dimana mudharib diberikan 

kewenangan sepenuhnya untuk menentukan pilihan investasi 

yang dikehendaki. 

2) Mudharabah muqayaddah dimana arahan investasi ditentukan 

oleh pemilik dana sedangkan mudharib bertindak sebagai 

pelaksana/pengelola. 
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b. Prinsip musyarakah  

Yaitu perjanjian antara pihak-pihak untuk menyertakan modal 

dalam suatu kegiatan ekonomi dengan pembagian keuntungan atau 

kerugian sesuai nisbah yang disepakati, musyarakah dapat bersifat 

tetap atau bersifat temporer dengan penurunan secara periodikatau 

sekaligus di akhir masa proyek. 

c. Prinsip wadiah 

Wadiah adalah titipan dimana pihak pertama menitipkan dana atau 

benda kepada pihak kedua selaku penerima titipan dengan 

konsekuensi titipan tersebut sewaktu-waktu dapat diambil kembali, 

dimana penitip dapat dikenakan biaya penitipan. Berdasarkan 

kewenangan yang diberikan  maka wadiah dapat dibedakan 

menjadi dua, yaitu: 

1) Wadiah yadhamanah yang berarti penerima titipan berhak 

mempergunakan dana/barang titipan untuk didayagunakan 

tanpa ada kewajiban penerima titipan untuk memberikan 

imbalan kepada penitip dengan tetap pada kesepakatan dapat 

diambil setiap saat diperlukan . 

2) Wadiah yadamanah tidak memberikan kewenangan kepada 

penerima titipan untuk mendayagunakan barang/dana yang 

dititipkan. 

 

 



65 

 

 
 

d. Prinsip jual beli (Al Buyu’) 

Prinsip jual beli terdiri dari: 

1) Murabahah yaitu akad jual beli antara dua belah pihak dimana 

pembeli dan penjual menyepakati harga jual yang terdiri dari 

harga beli ditambah ongkos pembelian dan keuntungan bagi 

penjual. Murabahah dapat dilakukan secara tunai bisa juga 

secara bayar tangguh atau bayar dengan ansuran. 

2) Salam yaitu pembelian barang dengan pembayaran di muka 

dan barang diserahkan kemudian. 

3) Istisna’ yaitu pembelian barang melalui pesanan dan 

diperlukan proses untuk pembuatannya sesuai dengan 

pemesanan pembeli dan pembayaran dilakukan di muka 

sekaligus atau secara bertahap. 

e. Prinsip jasa/Fee (Ujrah) 

1) Ijarah yaitu kegoatan penyewaan suatu barang dengan imbalan 

pendapatan sewa, bila terdapat kesepakatan pengalihan 

pemilikan pada akhir masa sewa disebut ijarah mumtahiya 

bitamlik (sama dengan operating lease). Wakalah yaitu pihak 

pertama memberikan kuasa kepada pihak kedua sebagai wakil 

untuk urusan tertentu dimana pihak kedua mendapat imbalan 

berupa fee atau komisi. 

2) Salam yaitu pembelian barang dengan pembayaran di muka 

dan barang diserahkan kemudian. 
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3) Istisna’ yaitu pembelian barang melalui pesanan dan 

diperlukan proses untuk pembuatannya sesuai dengan pesanan 

pembeli dan pembayaran dilakukan di muka sekaligus atau 

secara bertahap. 

4) Kafalah yaitu pihak pertama bersedia menjadi penanggung atas 

kegiatan yang dilakukan oleh pihak kedua sepanjang sesuai 

dengan yang diperjanjikan dimana pihak pertama menerima 

imbalan berupa fee atau komisi. 

 

4. Produk-Produk Bank Syariah 

Pada umumnya pelanggan berfikir bahwa produk adalah sesuatu 

yang berwujud, namun lebih dari itu produk bisa juga merupakan 

sesuatu yang tidak berwujud atau kombinasi keduanya dalam spektrum 

komposisi yang luas. Dengan demikian produk merupakan segala 

sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar dan mampu memberikan 

pemecahan masalah yang dihadapi pelanggan. Produk mencakup 

barang, jasa (service), pengalaman, even, momen, orang, tempat, 

property, organisasi dan gagasan.
46

 Berikut ini merupakan produk-

produk yang ditawarkan oleh Bank Syariah: 

a. Produk Pendanaan 

Produk-produk pendanaan bank syariah ditujukan untuk 

mobilisasi dan investasi tabungan untuk pembangunan 

                                                                          
46
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perekonomian dengan cara yang adil sehingga keuntungan yang 

adil dapat dijamin bagi semua pihak. Tujuan mobilisasi dana 

merupakan hal penting karena islam secara tegas mengutuk 

penimbunan tabungan dan menuntut penggunaan sumber dana 

secara produktif dalam rangka mencapai tujuan sosial ekonomi 

islam. Dalam hal ini, bank syariah melakukannya tidak dengan 

prinsip bunga (riba), melainkan dengan prinsip-prinsip yang sesuai 

dengan syariat islam, terutama wadi’ah (titipan), qardh (pinjaman), 

mudharabah (bagi hasil) dan ijarah.
47

 Produk-produk pendanaan 

bank syariah mempunyai empat jenis yang berbeda, yaitu:
48

 

1) Giro, dengan prinsip wadi’ah atau qardh 

2) Tabungan, dengan prinsip wadi’ah, qardh atau mudharabah 

3) Deposito/investasi, dengan prinsip mudharabah   

4) Obligasi/sukuk, dengan prinsip mudharabah atau ijarah 

b. Produk Pembiayaan 

Produk-produk pembiayaan bank syariah, khususnya pada 

bentuk pertama, ditujukan untuk menyalurkan investasi dan 

simpanan masyarakat ke sector riil dengan tujuan produktif 

dalam bentuk investasi bersama (investment financing) yang 

dilakukan bersama mitra usaha menggunakan pola bagi hasil 

(mudharabah dan musyarakah) dan dalam bentuk investasi 

sendiri (trade financing) kepada yang membutuhkan 

                                                                          
47

Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 112.  
48

Ibid., 113.  
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pembiayaan menggunakan pola jual beli (murabahah, salam 

dan istishna) dan pola sewa (ijarah dan ijarah muntahiya 

bittamlik). Produk-produk pembiayaan bank syariah dan akad 

yang digunakan adalah sebagai berikut:
49

 

Tabel 2.1 Produk Pembiayaan Bank Syariah 

No Produk Pembiayaan Akad 

1 Modal kerja  Mudharabah, musyarakah, 

murabahah, salam 

2 Investasi  Mudharabah, musyarakah, 

murabahah, istishna, ijarah, 

ijarah muntahiya bittamlik 

3 Pengadaan barang 

investasi 

Aneka barang 

murabahah, ijarah muntahiya 

bittamlik, musyarakah 

mutanaqisah 

4 Perumahan 

Properti 

murabahah, ijarah muntahiya 

bittamlik, musyarakah 

mutanaqisah 

5 Proyek Mudharabah, musyarakah 

6 Ekspor  Mudharabah, musyarakah, 

murabahah 

7 Produksi 

Agribisnis/sejenis 

Salam, salam paralel 

8 Manufaktur  

Konstruksi  

Istishna, istishna paralel 

9 Penyertaan  Musyarakah  

10 Surat berharga Mudharabah, qardh 

11 Sewa beli Ijarah muntahiya bittamlik 

12 Akuisisi asset Ijarah muntahiya bittamlik 

 

c. Produk Jasa Perbankan Syariah 

Produk-produk perbankan dengan pola lainnya pada 

umumnya menggunakan akad-akad tabaru’ yang dimaksudkan 

                                                                          
49

Ibid.,  122. 
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tidak untuk mencari keuntungan, tetapi dimaksudkan sebagai 

fasilitas pelayanan kepada nasabah dalam melakukan transaksi 

perbankan. Oleh karena itu bank sebagai enyedia jasa hanya 

membebani biaya administrasi. Jasa perbankan golongan ini 

yang bukan termasuk akad tabaru’ adalah akad sharf yang 

merupakan akad pertukaran uang dengan uang dan ujr yang 

merupakan bagian dari ijarah (sewa) yang dimaksudkan untuk 

mendapatkan upah (ujrah) atau fee. Produk-produk jasa 

perbankan dan akad yang digunakan adalah sebagai berikut:
50

 

Tabel 2.2 Produk Jasa Bank Syariah 

No Produk Akad 

Jasa keuangan 

1 Dana talangan Qardh  

2 Anjak piutang Hiwalah  

3 L/C, transfer, inkaso, 

kliring, RTGS 

Wakalah  

4 Jual beli valuta asing Sharf  

5 Gadai  Rahn  

6 Payroll  Ujr/wakalah 

7 Bank garansi Kafalah  

Jasa non keuangan 

8 Safe deposit box Wadi’ah yad amanah/ujr 

Jasa ke agenan 

9 Investasi terikat 

(chaneling) 

Mudharabah muqayadah 

Kegiatan sosial 

10 Pinjaman sosial Qardul hasan 

 

                                                                          
50

Ibid., 128.  
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BAB III 

PERSEPSI DAN SIKAP SANTRI DI PONDOK PESANTREN DARUL 

HUDA MAYAK TONATAN PONOROGO 

 

A. Profil Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo 

1. Sejarah Singkat Berdirinya Pondok Pesantren Darul Huda Mayak 

Ponorogo 

Pondok Pesantren Darul Huda pada awal berdirinya mempunyai 

pengertian yang sederhana sekali, yaitu tempat pendidikan yang 

mempelajari agama islam di bawah bimbingan seorang guru atau kyai. 

Pondok Pesantren Darul Huda menerapkan sistem dan metode salafiah 

dan modern yang berdiri pada tahun 1968 di bawah asuhan KH. 

Hasyim Soleh.  

Metode yang digunakan di Pondok Pesantren Darul Huda adalah 

perpaduan antara pesantren salafiyah dan modern (‘Ala Nahji al-

Salafiyat al-haditsah) denagan berpedoman pada:  

َ َحَوَ الَ الصَ َي َ دَ قَ ىَالَ لَ عَ َةَحظَ فَ اَ ملَحاَ   حَ لَ صَ ل َا ََدَ يَ دَ ال َ ب ََذَحخَ ال 

    “Melestarikan (metode) lama yang baik dan mengambil (metode) 

baru yang lebih baik” 

 

Tantangan yang harus dihadapinya pada waktu itu adalah 

kurangnya sarana dan prasarana penunjang pendidikan, selama 13 

tahun K.H. Hasyim Sholeh bekerja keras untuk menghadapi hambatan 
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ini. Baru sekitar tahun 1980 pondok pesantren ini mulai banyak 

mengalami kemajuan, baik dari segi fisik, kuantitas, maupun kualitas.
1
 

a. Menuju pengelolaan yayasan 

Belajar dari pengalaman, banyak pondok pesantren yang 

mashur tetapi kemudian tenggelam setelah pengasuhnya 

meninggal. Menurut pengamatan KH. Hasyim Sholeh tanpa 

mempertimbangkan minat dan kemampuan pelimpahan tanggung 

jawab pengasuh turun temurun masalah itu, untuk mengantisipasi 

hal tersebut, maka sejak tahun 1983 sistem pengelolaan ahli waris 

pada pondok pesantren Darul Huda dihapus, diganti dengan 

pengelolaan sistem yaysan. Selanjutnya kaderisasi tidak hanya 

terbatas pada sistem keluarga semata tetapi berdasarkan pilihan, 

kemauan, dan kemampuan. Dengan demikian, yayasan sejak dini 

bisa mencari dan mendidik kader-kader.
2
 

b. Perkembangan pendidikan pondok pesantren Darul Huda 

Menjawab tantangan dan tuntutan zaman serta terdorong 

untuk berperan aktif melaksanakan program dalam membangun 

manusia seutuhnya berdasarkan pancasila dan UUD 1945. Pondok 

pesantren Darul Huda mendirikan madrasah salafiyah miftahul 

huda (diniyah). Pada awal jenjang pendidikan madrasah miftahul 

huda tidak berbeda dengan pondok-pondok salaf, yakni dari 

                                                                             
1
Diambil dari dokumen Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo pada 

tanggal 10 Mei 2019. 
2
Diambil dari dokumen Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo pada 

tanggal 10 Mei 2019. 
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sekolah pesiapan/ibtida’iyah jenjang pendidikan 2 tahun, 

tsanawiyah jenjang pendidikan 3 tahun dan madrasah aliyah 3 

tahun, sehingga apabila ingin tamat madrasah miftahul huda harus 

menempuh waktu 8 tahun. Kemudian pada tahun 1999 /2000 

sampai sekarang kurikulum pendidikan Madrasah Miftahul Huda 

mengalami perubahan yang mulanya pendidikan yang dimulai dari 

ibtida’yah sampai dengan aliyah menjadi pendidikan yang 

berjenjang 6 tahun kemudian dilanjutkan kelas lanjutan yaitu 

takhasus. Madrasah tersebut diselenggarakan pada sore hari dan 

khususnya mata pelajaran agama dengan sistem salafiyah murni.  

Sedang untuk menyempurnakan sistem pendidikan yang 

dapat memenuhi kebutuhan akan pembangunan manusi seutuhnya, 

yayasan pondok pesantren Darul Huda pada tahun 1989 dengan 

seizin pemerintah atau departemen agama provinsi jawa timur 

berhasil mendirikan pendidikan formal berupa madrasah 

tsanawiyah dan madrasah aliyah Darul Huda yang diselenggarakan 

pagi hari. Keduanya menggunakan kurikulum depag yang 

disempurnakan pada tahun 1994, keduanya mendapatkan status 

diakui. Pada tahun yang sama yakni tahun 1994 yayasan pondok 

pesantren Darul Huda membuka lembaga pendidikan baru berupa 

madrasah aliyah keagamaan (MAK/MAKP).
3
 

                                                                             
3
Diambil dari dokumen Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo pada 

tanggal 10 Mei 2019. 
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2. Lembaga-Lembaga di bawah naungan Pondok Pesantren Darul Huda 

Mayak 

a. Pondok Pesantren Putra Putri Darul Huda 

Sistem pendidikan dan pengajaran: 

1) Penggunaan sistem klasikal dengan metode pengajaran salafi 

2) Pembelajaran mengacu pada kitab-kitab kuning yang 

mu’tabarah 

3) Penggabungan antara sistem salafiyah dan haditsah (modern) 

4) Sistem pendidikan memakai sistem asrama (fullday study) 

5) Pendidikan melalui keteladanan dan bembiasaan akhlaq 

6) Penggunaan sistem sorogan dan weton 

7) Pendidikan rohani melalui mujahadah ke makam auliya’, 

khataman Al-Quran dan shalat malam 

8) Penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler, meliputi kursus seni 

kali grafi, pramuka, PMR (Palang Merah Remaja), matematika, 

bahasa arab, bahasa inggris, hadroh, seni baca Al-Quran, olah 

raga (sepak bola, bola volley, basket, futsal, bulu tangkis, tenis 

meja), drum band, marcing band dan gambus kontemporer  

b. Madrasah Miftahul Huda (MMH) 

Madrasah salafiyah Miftahul Huda memiliki jenjang pendidikan 6 

tahun, dilanjutkan dengan program pasca MMH (Takhasus) dengan 

jenjang dua tahun dengan kurikulum pondok pesantren salafiyah 

masuk sore hari mulai pukul 14.30 WIB-16.30 WIB. 



74 

 

 
 

c. Madrasah Tsanawiyah Darul Huda (MTs) 

1) Madrasah tsanawiyah (MTs) Darul Huda Mayak Ponorogo 

berstatus terakreditasi A dengan Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP) dan Kurikulum Berbasis Scientific (K-13), 

masuk pagi hari mulai pukul 07.00 WIB sampai 12.40 WIB. 

2) Bagi siswi laju diwajibkan sekolah diniyah Madrasah Salafiya 

Miftahul Huda Mayak pada sore hari (14.30 WIB sampai 16.30 

WIB). Antara MTs dan Madrasah Miftahul Huda adalah satu 

paket yang tidak terpisahkan. 

3) Selama menjadi peserta didik, berhak mengajukan bantuan 

beasiswa program pemerintah dengan menunjukan persyaratan 

yang berlaku.  

d. Madrasah Aliyah Darul Huda (MA) 

1) Madrasah Aliyah (MA) Daruk Huda Mayak Ponorogo 

bersatatus terakreditasi A dengan Kurikulum Scientific 

(Kurikulum 2013) dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP). Masuk pagi hari mulai pukul 07.00 WIB sampai 12.40 

WIB 

2) Program peminatan/penjurusan sebagai berikut: 

a) Program Keagamaan (AGAMA) 

b) Program Ilmu Alam (IPA) 

c) Program Ilmu Sosial (IPS) 
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3) CBT (Computer Based Test) ujian berbasis computer/Android 

untuk penilaian harian, PTS dan ujian lokal/madrasah. 

4) SANADH (Sistem Aplikasi Nilai Akademik MA Darul Huda) 

merupakan data base kumpulan nilai akademik selama 

menempuh studi. 

a. Bagi pendidik : pengumpulan nilai guru via online 

b. Bagi orang tua/peserta didik : untuk mengecek nilai 

ketuntasan akademik, dengan ID dan Password masing-

masing peserta didik. 

5) Selama menjadi peserta didik berhak mendapatkan bantuan 

sekolah melalui Program Indonesia Pintar (PIP) dengan 

mengumpulkan foto copy kartu  KIP/KPS/PKH/ Surat 

keterangan tidak mampu atau sejenisnya. 

3. Letak geografis pondok pesantren Darul Huda 

Lokasi pondok pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo masih 

termasuk wilayah perkotaan dikabupaten ponorogo. Tepatnya berada 

dijalan Ir. H. Juanda No. 38 Gg VI/38 Telepon 0352461093.fax 

0352486964. Kode pos 63418 di dusun Mayak Kelurahan Tonatan 

Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo Jawa Timur. Adapun batas-

batas dari dusun mayak adalah: 

Sebelah utara  : Jalan Menur 

Sebelah selatan: Kantor Kemenag 

Sebelah timur : Jalan Suprapto 
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Sebelah barat : Jalan Menur Gg. VI 

Tepatnya 3,3 KM ke arah timur dari alun-alun pusat Kota Ponorogo. 

4. Visi-Misi Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo 

Bagi setiap lembaga pastilah mempunyai visi dan misi untuk 

mewujudkan tujuan dari lembaga tersebut. Adapun visi dan misi Pondok 

Pesantren Darul Huda sebagai berikut: 

a. Visi Pondok Pesantren Darul Huda 

Berilmu beramal dan bertaqwa dengan dilandasi akhlakul karimah 

b. Misi Pondok Pesantren Darul Huda 

Menumbuhkan budaya ilmu, amal, dan takwa serta akhlakul karimah 

pada jiwa santri, dalam rangka pengabdian kepada agama dan 

masyarakat. 

5. Perkembangan jumlah santri pondok pesantren Darul Huda Mayak 

Dalam perkembangannya, pondok pesantren Darul Huda Mayak 

memiliki lembaga pendidikan berbagai jenjang baik formal maupun non 

formal. Dimulai dengan pendidikan formal Madrasah Tsanawiyah (MTs) 

sampai Madrasah Aliyah (MA). Sedangkan pendidikan non formal 

terdapat madrasah diniyah Miftahul Huda selama 6 tahun dan di lanjutkan 

tingkat lanjut (takhasus). Berikut ini merupakan data perkembangan santri  

pondok pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo selama lima tahun 

terakhir: 
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Tabel 3.1Perkembangan Jumlah Santri Pondok Pesantren Darul Huda 

Mayak Ponorogo 

TAHUN 

PELAJARAN 

NAMA LEMBAGA 

Pondok MMH MTS MA 

2014/2015 4154 4651 2867 2075 

2015/2016 4360 4847 2856 2296 

2016/2017 4576 5012 2505 2323 

2017/2018 4356 5171 2363 2422 

2018/2019 4565 5248 2433 2445 

 

 Santri yang mukim di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak 

Ponorogo terdiri dari santri tingkat Tsanawiyah, santri tingkat Aliyah  dan 

santri tingkat Mahasiswa MMH. Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa 

pada tahun ajaran 2018/2019, santri mukim di Pondok Pesantren Darul 

Huda Mayak Ponorogo adalah 4.565 santri. Santri MMH sejumlah 5.248 

santri, yang terdiri dari santri tingkat Tsanawiyah hingga tinggkat 

Mahasiswa; dari santri mukim maupun santri kalong/laju. Jumlah santri 

Tsanawiyah sendiri berjumlah 2433 santri dan santri tingkat Aliyah 

berjumlah 2445 santri. 

 

B. Persepsi Santri Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo 

Terhadap Bank Syariah 

Telah diketahui bahwa di Kabupaten Ponorogo banyak sekali pondok 

pesantren yang berdiri, bahkan ada beberapa perguruan tinggi baik negeri 

maupun swasta yang bernafaskan Islam yang tentunya mengerti syariat 

Islam dan mempraktikkannya dalam aktifitas sehari-hari. Salah satu 

pondok pesantren yang terbesar di Kabupaten Ponorogo dan juga memiliki 
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akses termudah untuk menuju pusat kota dan beberapa layanan publik 

adalah Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo. Santri di 

Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo berasal dari 

beberapa wilayah yang ada di Indonesia, dari daerah perkotaan hingga 

daerah pelosok. Sebagian besar dari para santri terutama yang berasal dari 

luar kota bahkan luar pualau memanfaatkan jasa perbankan untuk 

mempermudah pengiriman uang dari orantuanya, dan para santri juga ada 

yang memanfaatkannya untuk menabung, karena dianggapnya lebih aman 

daripada disimpannya sendiri. Akan tetapi sedikit sekali para santri yang 

menggunakan layanan bank syariah. Kebanyakan para santri tidak 

menggunakan layanan bank syariah dengan berbagai alasan.  

Di pondok pesantren para santri mempelajari berbagai cabang ilmu, 

mulai ilmu-ilmu agama hingga ilmu-ilmu umum, salah satunya adalah 

ilmu bermuamalah. Dengan ilmu muamalah mereka mengetahui akad-akad 

muamalah seperti apa yang diperbolehkan dalam ajaran agama islam dan 

juga mengetahui hal-hal halal dan haram dalam bermuamalah. Tingkat 

pemahaman para santri mengenai ilmu-ilmu muamalah memberikan 

persepsi yang berbeda terhadap bank syariah. Oleh karena itu, dalam 

persepsi santri terhadap bank syariah memiliki pandangan yang berbeda-

beda, namun sebagian besar dari mereka memberikan persepsi yang positif 

terhadap bank syariah.    

Kebenaran persepsi sendiri merupakan bersifat relatif, sehingga setiap 

orang pasti memiliki persepsi yang berbeda terhadap satu objek yang 
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sama. Setiap orang bisa saja mengklaim bahwa persepsinyalah yang 

dianggap paling benar, dan sering kali memang tidak ada seorangpun yang 

bisa dikatakan salah. Perbedaan paradigma adalah salah satu faktor yang 

menyebabkan fenomena tersebut terjadi. 

Islam memberikan perhatian yang sangat serius berkaitan dengan 

persepsi. Melalui indra orang bias berpersepsi dan mendapatkan informasi 

apapun tentang realitas sosial baik yang bermanfaat dan juga yang 

berbahaya sekaligus. Padahal jika suatu informasi sudah masuk ke dalam 

diri seseorang, maka informasi tersebut tidak akan pernah hilang, dan 

sadar ataupun tidak, informasi tersebut kemudian akan berpengaruh pada 

pikiran, perasaan, motivasi, kepribadian, ataupun perilaku kita. Jika 

informasi itu berhasil mempengaruhi pikiran dan perasaan kita, maka 

bukan tidak mungkin ia justru akan berbahaya dan mengendalikan diri 

kita.
4
 

Hasil wawancara kepada 10 santri mahasiswi di Pondok Pesantren 

Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo yang merupakan nasabah bank 

syariah menunjukkan bahwa mereka memiliki persepsi yang berbeda 

terhadap bank syariah. Dalam penelitian ini dimensi persepsi yang 

digunakan yaitu mengenai pengetahuan, pengalaman, sikap,  harapan dan 

perhatian dari santri terhadap bank syariah. Berikut merupakan hasil 

wawancara yang telah peneliti lakukan kepada para santri di Pondok 

Pesantren Darul Huda mengenai persepsi santri terhadap bank syariah. 

                                                                             
4
Agus Abdul Rahman, Psikologi Sosial Integrasi Pengetahuan Wahyu Dan 

Pengetahuan Empirik, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013 ).78  
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1. Pengetahuan  

Pengetahuan konsumen merupakan segala informasi yang dimiliki 

konsumen mengenai berbagai macam produk dan jasa, serta 

pengetahuan lainnya yang terkait dengan dengan produk dan jasa 

tersebut dan informasi yang berhubungan dengan fungsinya sebagai 

konsumen.
5
 

Pengetahuan yang dimaksut dalam penelitian ini adalah 

pengetahuan mengenai apa yang santri ketahui tentang bank syariah 

itu sendiri. Melalui wawancara secara langsung kepada santri 

mahasiswi di Pondok Pesantren Darul Huda, berikut merupakan 

hasilnya. 

Irma Yosi Oktavia mengatakan, bahwa: “Menurut saya bank 

syariah adalah bank yang dalam menjalankan usaha  perbankan sesuai 

dengan hukum-hukum Islam dan bank syariah itu tidak seperti bank 

konvensional yang ada bunganya”
6
. Hal serupa diungkapkan oleh 

wanda lestari ““Bank syariah adalah bank yang sistemnya sesuai 

dengan hukum Islam, di bank syariah itu adanya bagi hasil bukan 

bunga seperti yang ada pada bank konvensional”. Ninda Dzumirotil 

juga mengungkapkan hal yang serupa: “Setahu saya bank syariah itu 

adalah bank yang tidak memakai sistem bunga tapi memakai bagi 

hasil dan sistemnya sesuai dengan hukum-hukum islam”. Ungkapan 

yang serupa juga dikatakan oleh Mursidah bahwa: “Bank syariah itu 

                                                                             
5
Ujang Sumarwan, Perilaku Konsumen (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011),147. 

6
Irma Yosi Oktavia, Wawancara,11 Mei 2019.   
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adalah bank yang sesuai dengan hukum-hukum syariat Islam dan juga 

tidak ada bunganya”
7
. Wafa Jamilatun juga mengatakan hal yang 

serupa, bahwa: “Bank yang dalam sistemnya menggunakan sistem 

syariah, dan tidak  menggunakan bunga tapi menggunakan bagi 

hasil”
8
 

Dari beberapa pendapat yang sama dari beberapa santri mahasiswi 

diatas, dapat disimpulkan bahwa, santri memiliki pengetahuan bahwa 

bank syariah merupakan bank yang dalam menjalankan usaha  

perbankan sesuai dengan hukum-hukum Islam dan bank syariah itu 

tidak seperti bank konvensional yang ada bunganya tetapi 

menggunakan sistem bagi hasil. 

Khoiru Anisa mengatakan, bahwa: “Bank syariah adalah bank yang 

bernuansa islam baik dari segi prodaknya maupun pelayanan dan 

penampilan karyawannya”. Hal serupa juga diungkapkan oleh Ratna 

Sari bahwa: “Bank yang berdasar pada hukum-hukum islam pada 

keseluruhan aktifitasnya”
9
 

Dari persepsi Khoiru Anisa dan Ratna Sari dapat disimpulkan 

bahwa, informan memiliki pengetahuan bahwa bank syariah 

merupakan bank yang keseluruhan aktifitasnya harus sesuai dengan 

hukum islam. Baik dalam produk-produk yang ditawarkan, 

pelayanannnya hingga penampilan karyawan harus sesuai dengan 

hukum Islam. 

                                                                             
7
Mursidah, Wawancara, 14 Mei 2019.   

8
Wafa Jamilatun, Wawancara, 15 Mei 2019.   

9
Ratna Sari, Wawancara, 15Mei 2019.   
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Uswatun Khasanah mengatakan, bahwa: “Bank yang dalam 

menjalankannya menerapkan hukum-hukum Islam”. Emi Rokhayati 

juga mengatakan hal yang sama, bahwa: “Bank syariah adalah suatu 

lembaga perbankan yang mana dalam menjalankan transaksinya 

sesuai dengan hukum-hukum Islam”
10

 

Dari persepsi Uswatun Khasanah dan Emi Rokhayati dapat 

disimpulkan bahwa informan memiliki pengetahuan, bahwa bank 

syariah merupakan bank yang dalam menjalankan usahanya harus 

menerapkan hukum-hukumIslam. Dalam semua transaksi harus 

disesuaikan dengan hukum Islam.  

Rumaidah mengatakan, bahwa: “Bank syariah adalah bank yang 

melakukan kegiatannya sesuai dengan prinsip Islam, dengan berbagai 

akad yang digunakan”
11

 

Dari persepsi Rumaidah dapat diketahui bahwa informan memiliki 

pengetahuan bahwa bank syariah merupakan bank yang melakukan 

kegiatannya sesuai dengan prinsip Islam, berbagai macam akad yang 

ada pada bank syariah. 

Santri Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo yang tidak 

menjadi nasabah pada bank syariah juga memiliki persepsi yang 

positif terhadap bank syariah. Wawancara secara langsung kepada 

Santi Supriyani mengatakan: “Menurut saya bank syariah adalah bank 

yang dalam menjalankan usaha  perbankan sesuai dengan hukum-

                                                                             
10

Emi Rokhayati, Wawancara,16 Mei 2019.  
11

Rumaidah, Wawancara, 16 Mei 2019.   
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hukum islam dan bank syariah itu tidak seperti bank konvensional 

yang ada bunganya.”. 
12

 Bella Amalia juga mengungkapkan hal yang 

hampir sama: “Bank syariah adalah bank yang bernuansa islam baik 

dari segi prodaknya maupun pelayanan dan penampilan 

karyawannya”.
13

 Hal yang sama juga diungkapkan oleh Siti Namira, 

bahwa: “Setahu saya bank syariah itu adalah bank yang tidak 

memakai sistem bunga tapi memakai bagi hasil dan sistemnya sesuai 

dengan hukum-hukum islam”.
14

 Riska Rofiqoh juga mengatakan, 

bahwa: “Bank syariah itu adalah bank yang sesuai dengan prinsip 

syariah dan juga tidak     ada bunganya”.
15

 Alfia Yuliana Putri juga 

mengatakan, bahwa: “Bank yang berdasar pada hukum-hukum islam 

pada keseluruhan aktifitasnya”.
16

 

Dari hasil wawancara kepada santri non nasabah diatas dapat di 

analisis bahwa, santri non nasabah bank syariah juga memiliki 

persepsi yang positif. Santri tersebut mengatakan bahwa bank syariah 

adalah bank yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang ada, 

bank syariah menggunakan sistem bagi hasil tidak seperti bank 

konvensional.  

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa bank 

syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang dalam menjalankan 

kegiatan usahanya sesuai dengan hukum/prinsip syariah, bank syariah 
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merupakan bank bagi hasil, bank syariah merupakan bank yang 

menjalankan usahanya tanpa menggunakan sistem bunga. Dalam hal 

ini pengetahuan santri baik yang menjadi nasabah pada bank syariah 

atau tidak, dianggap sudah sesuai dengan apa yang dimaksud dengan 

perbankan syariah. Namun selama wawancara, santri tidak 

mengungkapkan pengetahuan mereka mengenai produk-produk yang 

ada pada bank syariah. Meskipun santri memiliki pengetahuan yang 

baik terkait bank syariah, namun pengetahuan mereka akan produk-

produk pada bank syariah masih minim.  

2. Pengalaman 

Berikut ini merupakan hasil wawancara mengenai kepada santri 

menegenai pengalaman mereka ketika menggunakan jasa bank 

syariah. Pengalaman yang diteliti dalam penelitian ini mengenai 

pengalaman pelayanan saat menggunakan jasa pada bank syariah. 

Irma Yosi Oktavia mengatakan, bahwa: “Pelayanan bank syariah 

itu baik dan ramah makanya saya memilih menggunakan jasa bank 

syariah”
17

 Ninda Dzumirotil juga mengatakan hal yang serupa, bahwa: 

“Pelayanannya mulai dari security, Customer Service dan tallernya 

sangat ramah, memberikan pelayanan yang sangat baik”. Persepsi 

yang serupa juga diungkapkan oleh Wafa Jamilatun, bahwa: “Menurut 

saya pelayanan bank syariah itu baik dan ramah, terbukti ketika saya 

pertama kali membuka tabungan di bank syariah untuk pertama kali 
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saya di layani dengan sabar dan sangat baik”
18

. Rumaidah juga 

mengatakan, bahwa: “Menurut saya pelayanan bank syariah sudah 

baik, baik dari front liner maupun marketingnya”
19

. Khoiru Anisa juga 

mengatakan hal yang serupa, bahwa: “Untuk pelayanan bank syariah 

saya rasa sudah cukup baik”. Begitu juga Wanda Lestari mengtakan, 

bahwa: “Pelayanannya sudah baik, senyum, salam sapa diterapkan 

oleh pegawai bank syariah”. 

Dari pendapat beberapa santri tersebut dapat disimpulkan bahwa, 

bank syariah dalam memberikan pelayanan itu baik dan juga ramah. 

Mulai dari security, customer service dan taller memperikan 

pelayanan terbaiknya. Pegawai bank selalu memberikan senyum, 

salam dan juga menyapa nasabahnya dengan baik. 

Uswatun Khasanah mengatakan, bahwa: “Menurut saya pelayanan 

bank syariah lebih baik dibandingkan dengan bank konvensional”. Hal 

seruapa diungkapkan oleh Ratna Sari, bahwa: “Menurut saya 

pelayanan bank syariah lebih memuaskan dibandingkan bank 

konvensional”
20

. Emi Rokhayati juga memiliki pendapat yang sama, 

bahwa: “Menurut saya pelayanan bank syariah lebih baik 

dibandingkan dengan bank konvensional” 

Dari apa yang diungkapkan Ratna Sari dan Emi rokhayati dapat 

disimpulkan bahwa, dalam memberikan pelayanan kepada nasabah, 
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bank syariah dianggap memberikan pelayanan yang lebih 

dibandingkan dengan bank konvensional. 

Mursidah mengatakan, bahwa: “Untuk pelayanan antara bank 

konvensional dan bank syariah itu sama-sama baik dan juga 

pegawainya sangat ramah”
21

Dari apa yang diungkapkan oleh 

Mursidah dapat disimpulkan  bahwa pelayanan di bank syariah dan 

bank konvensional itu adalah sama, yaitu pegawainya sama-sama baik 

dan ramah. 

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, pelayanan 

pada bank syariah itu sudah baik. Bahkan, pelayanan pada bank 

syariah itu lebih baik di bandingkan dengan pelayanan pada bank 

konvensional. Sebaiknya bank syariah tetap menjaga pelayanan serta 

meningkatkan layanan bank syariah untuk lebih baik lagi.  

3. Sikap  

Sikap yang diteliti dalam penelitian ini adalah sikap  yang 

mengenai setuju atau tidak setuju santri bila bank syariah dikatakan 

sama. Berikut merupakan hasil wawancara yang telah dilakukan di 

Pondok Pesntren Darul Huda Mayak Ponorogo. 

Irma Yosi Oktavia mengatakan, bahwa: “Tidak setuju, dilihat dari 

segi namanya saja sudah berbeda maka sistem dan lainnya juga 

                                                                             
21

Mursidah, Wawancara, 14 Mei 2019.   



87 

 

 
 

berbeda”
22

. Wanda Lestari  juga mengatakan, bahwa : “Tidak setuju, 

meskipun sama-sama lembaga perbankan namun keduanya berbeda” 

Dari persepsi Irma Yosi Oktavia dan juga wanda Lestari dapat 

disimpulkan bahwa mereka tidak setuju bila antara bank syariah dan 

bank konvensional dikatakan sama, dari segi namanya saja sudah 

berbeda maka sistem dan lainnya juga berbeda. Sekalipun sama-sama 

lembaga perbankan keduanya menolak pendapat yang menyamakan 

antara bank syariah dan bank konvensional. 

Ninda Dzumirotil mengatakan, bahwa: “Tidak setuju, karena bank 

syariah itu berdasarkan syariat Islam namun bank konvensional itu 

tidak”. Hal serupa diungkapkan oleh Ratna Sari, bahwa: “Antara bank 

syariah dan bank konvensional itu sudah jelas berbeda walaupun 

sama-sama lembaga perbankan, bank syariah itu lebih pada 

mengedepankan hukum-hukum Islam.”
23

 Emi Rokhayati juga 

mengatakan, bahwa: “Tidak setuju, karena bank syariah itu sudah 

pasti dalam menjalankan kegiatannya selain mengacu pada undang-

undang yang ada juga berdasarkan hukum-hukum Islam”
24

 

Dari persepsi Ninda Dzumirotil, Ratna Sari dan juga Emi 

Rokhayati dapat diketahui bahwa dirinya tidak setuju bila antara bank 

syariah dan bank konvensional dikatakan sama, karena bank syariah 

itu berdasarkan syariat Islam namun bank konvensional itu tidak 

berdasarkan syariat Islam. 
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Mursidah mengatakan, bahwa: “Antara bank syariah dan bank 

konvensional itu berbeda, di bank syariah saya banyak menemukan 

akad-akad yang tidak ada di bank konvensional”
25

. Ungkapan yang 

hampir sama diungkapkan oleh Wafa Jamilatun, bahwa: “Tidak 

setuju,saya memiliki rekening di bank syariah dan bank konvensional 

jadi saya tidak setuju kalau kedua bank ini dikatakan sama yaitu 

dilihat dari sistem dan juga produk-produknya berbeda”
26

 

Dari persepsi Mursidah dan Wafa Jamilatun dapat disimpulkan  

bahwa dirinya tidak setuju bila antara bank syariah dan bank 

konvensional dikatakan sama, antara bank syariah dan bank 

konvensional itu berbeda. Bank syariah selain memiliki produk yang 

bervariasi juga memiliki berbagai akad yang dapat dimanfaatkan oleh 

nasabah. 

Rumaidah mengatakan, bahwa: 

 “Tidak, saya tidak menyetujui jika bank syariah dan bank 

konvensional itu sama, mayoritas orang yang mengatakan antara 

bank syariah dan bank konvensional itu sama karena mereka belum 

mengetahui bagaimana prinsip islam itu sendiri, mereka lebih 

mengunggulkan lebih murah mana dan memang masalah biaya 

dalam transaksi lebih murah bank konvensional, karena bank 

syariah saat ini perkembangannya masih kecil dan belum 

menyeluruh sedangkan bank konvensional merupakan bisnis 

perbankan yang sudah besar sehingga tingkat marginnya lebih 

besar di bank konvensional. Perbedaan yang lainnya yaitu terletak 

pada akad-akad yang digunakan, jika di bank konvensional akad 

yang digunakan  hanyalah akad hutang piutang sedangkan di bank 

syariah itu menggunakan sistem muamalah kontemporer yang 

mana ada beberapa akad yang digunakan mulai hutang piutang, 

bagi hasil, sewa dan lainnya.”
27
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Dari persepsi Rumaidah dapat diketahui bahwa dirinya tidak setuju 

bila antara bank syariah dan bank konvensional dikatakan sama, 

mayoritas orang yang mengatakan antara bank syariah dan bank 

konvensional itu sama karena mereka belum mengetahui bagaimana 

prinsip islam itu sendiri, mereka lebih mengunggulkan lebih murah 

mana dan memang masalah biaya dalam transaksi lebih murah bank 

konvensional, karena bank syariah saat ini perkembangannya masih 

kecil dan belum menyeluruh sedangkan bank konvensional 

merupakan bisnis perbankan yang sudah besar sehingga tingkat 

marginnya lebih besar di bank konvensional. Perbedaan yang lainnya 

yaitu terletak pada akad-akad yang digunakan, jika di bank 

konvensional akad yang digunakan  hanyalah akad hutang piutang 

sedangkan di bank syariah itu menggunakan sistem muamalah 

kontemporer yang mana ada beberapa akad yang digunakan mulai 

hutang piutang, bagi hasil, sewa dan lainnya. 

Wawancara kepada santri non nasabah bank syariah secara 

langsung mengenai persamaan dan perbedaan bank syariah dan bank 

konvensional adalah sebagai berikut: Santi Supriyani mengatakan: 

“Kalau bank syariah itu tidak ada bunga dan kalau bank konvensional 

ada  bunganya”.
28

 Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bella 

Amalia: “Bank konvensional itu ada bunganya sedangkan bank 

syariah tidak ada bunganya”. Siti Namira juga mengatakan hal yang 
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sama: “Yang membedakan pada sistem bunganya”.
29

 Alfia Yuliana 

Putri juga mengatakan, bahwa: “Setahu saya bedanya terletak pada 

sistemnya, bank syariah tidak ada bunga dan bank konvensional 

menggunakan sistem bunga”.
30

 Namun hal berbeda diungkapkan oleh 

Riska Rofiqoh: “Saya kira gak ada bedanya, sama saja”.
31

 

Hasil wawancara kepada santri non nasabah bank syariah dapat 

dianalisis bahwa, santri non nasabah juga memiliki persepsi bahwa 

antara bank syariah dan bank konvensional ini memiliki perbedaan, 

yaitu terletak pada sistemnya. Santri tersebut mengatakan bahwa bank 

syariah menggunakan sistem bagi hasil sedangkan bank konvensional 

menggunakan sistem bunga. Meskipun demikian ada juga santri yang 

mengatakan bahwa antara bank syariah dan bank konvensional itu 

sama saja tidak ada bedanya. 

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa santri 

mahasiswi Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo tidak 

setuju jika antara bank syariah dan bank konvensional. Kedua jelas 

berbeda, bank syariah selain dalam menjalankan usahanya sesuai 

dengan peraturan pemerintah juga harus sesui dengan prinsip syariah. 

Produk-produk yang ada pada bank syariah juga berbeda dengan 

produk-produk yang ditawarkan oleh bank konvensional. Bank 

syariah menggunakan akad muamalah yang sangat bervariasi. 

Meskipun demikian santri non nasabah bank syariah ada yang 
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mengatakan bahwa antara bank syariah dan bank konvensional itu 

sama saja sehingga tidak ada bedannya. 

4. Perhatian  

Perhatian dalam penelitian ini adalah perhatian santri mengenai 

keberadaan bank syariah di lingkungan Pondok Pesantren Darul Huda 

Mayak Ponorogo. Berikut merupakan hasil wawancara mengenai 

perhatian santri mengenai keberadaan bank syariah. 

Irma Yosi Oktavia mengatakan, bahwa: “Tidak, dari pondok 

pesantren ini saya sangat mudah menjangkau bank syariah termasuk 

bank syariah yang saya gunakan yaitu bank Mandiri syariah”
32

 Emi 

Rokhayati juga mengatakan, bahwa: “Tidak, dengan lokasi pondok 

pesantren Darul Huda ini sangat mudah sekali untuk menuju beberapa 

bank baik bank konvensional maupun bank syariah”
33

. Mursidah juga 

mengatakan, bahwa: “Tidak, bank BRI Syariah lokasinya tidak begitu 

jauh dari pondok pesantren Darul Huda, untuk menuju kesana saya 

hanya memakai sepeda” 

Dari pengakuan Irma Yosi Oktavia dan Emi Rokhayati dapat 

disimpulkan bahwa, dari pondok pesantren Darul Huda sangat mudah 

menjangkau bank syariah. Bukan hanya bank syariah saja dari pondok 

pesantren Darul Huda bank konvensional juga sangat mudah 

ditemukan. Bahkan, untuk menuju ke bank syariah mampu dijangakau 

dengan hanya naik sepeda. 
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Khoiru Anisa mengatakan, bahwa: “Dari pondok pesantren Darul 

Huda yang berada di wilayah perkotaan tidaklah sulit untuk 

menemukan lokasi bank syariah berada.”. Wanda Lestari juga 

mengatakan, bahwa: “Jika dari lokasi pondok pesantren Darul Huda 

tidaklah sulit untuk menemukan bank syariah, karena lokasi pondok 

pesantren darul huda berada di tengah kota.”. Begitu juga Ninda 

Dzumirotil mengatakan, bahwa: “Tidak, lokasi pondok yang dekat 

dengan pusat kota maka saya sangat mudah menemukan bank, baik 

bank konvensional maupun bank syariah, saya juga sangat mudah 

menemukan bank BRI Syariah”. Rumaidah jug mengatakan, bahwa: 

“Tidak, dengan letak pondok pesantren Darul Huda yang berada di 

pusat kota dan dekat dengan bank BRI Syariah saya tidak kesulitan 

untuk melakukan transaksi ataupun menemukan bank syariah.”
34

 

Dari pengakuan beberapa santri diatas dapat disimpulkan bahwa, 

dari pondok pesantren Darul Huda yang berada di wilayah perkotaan, 

tidaklah sulit untuk menemukan lokasi bank syariah berada. 

Uswatun Khasanah mengatakan, bahwa: “Tidak sulit untuk 

menemukan bank syariah dari lokasi pondok pesantren Darul Huda, 

bahkan sekarang untuk ATM bank BRI Syariah sudah ada di kampus 

IAIN Ponorogo.” Wafa Jamilatun juga mengatakan, bahwa: “Tidak 

saya sangat mudah untuk menemukan bank BRI syariah, ATM 
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sekarang juga dengan mudah karena ada di kampus.”
35

 Begitu juga 

Ratna Sari mengatakan, bahwa: “Tidak, kalau dari pondok pesantren 

Darul Huda ini saya masih sangat mudah menemukan bank syariah, 

dan saya juga lumayan mudah menjangkau ATM bank BRI Syariah 

yaitu ada di dekat kampus IAIN.”
36

 

Dari pengakuan ungkapan beberapa santri dapat disimpulkan 

bahwa, dari pondok pesantren Darul Huda tidak sulit untuk 

menemukan bank syariah, bahkan sekarang untuk ATM bank BRI 

Syariah sudah ada di kampus IAIN Ponorogo, yang mana lokasinya 

dekat dengan pondok pesantren Darul Huda. 

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, santri 

mahasiswi di Pondok Pesantren Darul huda memberikan perhatiannya 

terhadap keberadaan bank syariah. Mereka mengetahui bahwa lokasi 

bank syariah maupun mesin ATM syariah tidaklah sulit untuk 

ditemukan melihat lokasi pesantren yang berada di pusat kota.  

5. Harapan  

Dalam penelitian ini harapan yang dimaksud adalah harapan para 

santri untuk bank syariah kedepannya. Berikut ini merupakan hasil 

wawancara mengenai harapan santri mahasiswi di Pondok Pesantren 

Darul huda. 

Irma Yosi Oktavia mengatakan, bahwa: “Harapan terbesar saya 

semoga bank syariah tetap bernaung dalam hukum syariah islam 
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tentang perbankan syariah”
37

 Dari ungkapan Irma Yosi Oktavia dapat 

diketahui bahwa, dengan keadaan bank syariah saat ini yang dinilai 

masih mengalami perkembangan maka informan berharap agar bank 

syariah tetap bernaung dalam hukum syariah islam tentang perbankan 

syariah. 

Khoiru Anisa mengatakan, bahwa: “Meneurut saya bank syariah 

itu masih sangat jarang dijumpai jadi harapan saya kedepannya bank 

syariah dapat dijumpai dimana-mana, seperti bank BRI yang sangat 

mudah dijumpai”. Wanda lestari juga mengatakan, bahwa: “Saya 

berharap bank syariah dapat di temukan di mana-mana sehingga 

aksesnya mudah.” Begitu juga Uswatun Khasanah mengatakan, 

bahwa: “Saya berharap bank syariah menjadi semakin mudah 

dijangkau seperti halnya  bank konvensional”. Ninda Dzumirotil juga 

mengatakan, bahwa: “Bank syariah menjadi lebih baik kedepannya, 

dan pelayanan bank syariah   menjadi lebih mudah dijangkau hingga 

daerah-daerah terpelosok”. Emi Rokhayati juga mengatakan hal yang 

serupa, bahwa: “Bank syariah mampu seperti bank konvensional 

terutama bank BRI yang mana pelayanannya mampu di jangkau 

hingga daerah-daerah pedesaan sekalipun.”
38

 

Dari ungkapan santri yang hampir sam diatas dapat diketahui 

bahwa, dengan masih sulitnya perbankan syariah pada daerah-daerah 

tertentu informan berharap kedepannya bank syariah dapat dijumpai 
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dimana-mana,. Seperti halnya dengan bank konvensional santri 

berharap bank syariah mudah dijumpai hingga daerah-daerah 

pedesaan. 

Mursidah mengatakan, bahwa: “Semoga kedepannya lebih baik 

lagi dan bisa bersaing dengan bank konvensional”. Dari ungkapan 

Mursidah dapat diketahui bahwa, informan berharap bank syariah 

menjadi lebih baik kedepannya, dan bisa bersaing dengan bank 

konvensional. 

Wafa Jamilatun mengatakan, bahwa: “Bank syariah lebih dikenal 

masyarakat luas sehingga bank syariah menjadi   pilihan utama 

masyarakat Indonesia”.
39

Dari ungkapan Wafa Jamilatun dapat 

diketahui bahwa, informan berharap bank syariah lebih dikenal 

masyarakat luas sehingga bank syariah menjadi   pilihan utama 

masyarakat Indonesia. 

Ratna Sari mengatakan, bahwa: “Semoga bank syariah mampu 

memberikan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan masyarakat 

terutama kalangan santri”.
40

 Dari ungkapan Ratna Sari dapat diketahui 

bahwa, informan berharap bank syariah mampu memberikan 

pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan masyarakat terutama kalangan 

santri. 
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Rumaidah mengatakan, bahwa:  

“Saya berharap bank syariah melakukan promosi pada seluruh 

elemen masyarakat yang mana sebagian besar masyarakat di 

Indonesia ini adalah beragama Islam, namun banyak dari 

masyarakatnya kurang memahami sistem muamalah yang ada 

dalam Islam sehingga banyak dari masyarakat masih banyak yang 

menggunakan bank konvensional dibandingkan menggunakan 

bank syariah. Saya berharap lebih banyak orang yang menabung 

ataupun melakukan pembiayaan di bank syariah, karena dengan 

banyaknya orang yang menabung ataupu transaksi yang lainnya 

maka akan meningkatkan margin bagi bank syariah sehingga harga 

atau biaya yang ditawarkan oleh bank syariah akan lebih murah. 

Saya berharap kepada seluruh mahasiswa terkhusus bagi 

mahasiswa FEBI lebih aktif bertransaksi di bank syariah.”
41

 

 

Dari ungkapan Rumaidah dapat diketahui bahwa, informan 

berharap bank syariah melakukan promosi pada seluruh elemen 

masyarakat yang mana sebagian besar masyarakat di Indonesia ini 

adalah beragama Islam, namun banyak dari masyarakatnya kurang 

memahami sistem muamalah yang ada dalam Islam sehingga banyak 

dari masyarakat masih banyak yang menggunakan bank konvensional 

dibandingkan menggunakan bank syariah. informan berharap lebih 

banyak orang yang menabung ataupun melakukan pembiayaan di 

bank syariah, karena dengan banyaknya orang yang menabung ataupu 

transaksi yang lainnya maka akan meningkatkan margin bagi bank 

syariah sehingga harga atau biaya yang ditawarkan oleh bank syariah 

akan lebih murah. Informan juga berharap kepada seluruh mahasiswa 

terkhususblagi mahasiswa FEBI lebih aktif bertransaksi di bank 

syariah. 
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Harapan yang serupa juga diungkapkan oleh santri non nasabah 

bank syariah. Santi Supriyani mengatakan: “Lebih melakukan 

sosialisasi tentang perbankan syariah kepada masyarakat termasuk 

kalangan santri agar mereka lebih tahu tentang perbankan syariah 

sehingga banyak dari masyarakat lebih memilih bank syariah 

dibandingkan bank konvensional”.
42

 Bella Amalia juga mengatakan: 

“Meneurut saya bank syariah itu masih sangat jarang dijumpai jadi 

harapan saya kedepannya bank syariah dapat dijumpai dimana-mana 

seperti bank BRI yang sangat mudah dijumpai.
43

 Alfia Yuliana Putri 

juga mengatakan: “Semoga bank syariah mampu memberikan 

pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan masyarakat terutama kalangan 

santri”.
44

 

Hasil wawancara kepada santri non nasabah juga menunjukkan 

bahwa mereka menaruh harap yang besar untuk perkembangan bank 

syariah kedepannya. Santri berharap  bank syariah melakukan 

sosialisasi kepada masyarakat luas agar bank syariah juga lebih 

dikenal oleh masyarakat. Santri juga berharap bank syariah mudah 

dijumpai seperti bank konvensional serta mampu memberikan 

pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat terutama 

kalangan santri. 

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, para santri 

mahasiswi di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo 
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Santi Supriyani, Wawancara, 11 Mei 2019. 
43

Bella Amalia, Wawancara, 11 Mei 2019. 
44

 Alfia Yuliana Putri, Wawancara, 15 Mei 2019. 
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memberikan persepsi harapan yang positif. Mereka berharap bank 

syariah mampu menerapkan prinsip-prinsip syariah yang ada, mampu 

memperluas layanannya hingga daerah-daerah pedesaan, berharap 

bank syariah mampu bersaing dengan bank-bank konvensional pada 

umumnya dan juga berharap bank syariah terus melakukan sosialisasi 

kepada masyarakat secara luas mengenai perbankan syariah agar bank 

syariah mampu dikenal secara luas bagi masyarakat indonesia. 

 

C. Sikap Santri Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan 

Ponorogo Terhadap Bank Syariah 

Sikap seseorang bisa terbentuk karena proses asosiasi, yaitu dengan 

mendapatkan informasi baru dengan informasi yang sudah diketahui. 

Sehingga jika informasi yang di dapat baik maka sikap seseorang bisa 

cenderung positif. Sebaliknya jika informasi yang di dapat buruk maka 

sikap seseorang bisa cenderung negatif. 

Hasil wawancara dari sikap santri Pondok Pesantren Darul Huda 

Mayak Tonatan Ponorogo terhadap bank syariah berdasarkan karakteristik 

sikap dapat dijelaskan sebagi berikut: 

1. Sikap memiliki objek 

Sikap seseorang untuk memiliki atau memilih suatu objek 

didasarkan beberapa hal yang terkait dengan objek. Dalam jasa 

perbankan hal tersebut bisa berupa produk, pelayanan, harga/biaya, 

penggunaan, media, maupun yang lainnya. Berikut ini hasil 
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wawancara kepada santri mahasiswi di Pondok Pesantren Darul Huda 

Mayak Ponorogo alasan mereka memiliki/menggunakan rekening di 

bank syariah. 

Wawancara secara langsung kepada Irma Yosi Oktavia, 

mengatakan: “Saya lebih percaya saja kepada bank syariah, ada kata 

syariah di belakang nama banknya dan menurut saya lebih terpercaya, 

pelayanannya juga ramah”
45

 

 Dari apa yang diungkapkan oleh Irma Yosi Oktavia, dapat 

disimpulkan bahwa dia memilih menggunakan jasa bank syariah 

dikarenakan ada kata syariah di belakang nama banknya sehingga dia 

beranggapan bahwa bank syariah lebih amanah. Dengan kata syariah 

yang melekat pada nama bank tersebut, informan merasa lebih 

percaya serta dia juga mengungkapkan bahwa pelayanannya ramah. 

Penilaian tersebut bisa diperoleh informan sudah pasti karena pernah 

memiliki pengalaman menggunakan jasa bank syariah. 

 Wanda Lestari mengatakan, bahwa: “Pada awalnya saya 

ingin memiliki rekening bank yang dihkususkan untuk tabungan yang 

terbebas dari bunga dan kakak saya merekomendasikan bank 

tersebut.” Emi Rokhayati juga mengatakan, bahwa: “Saya 

menggunakan jasa bank syariah sebagai tempat untuk menabung yang 

bebas dari bunga bank yang mana hukumnya adalah haram”
46
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Irma Yosi Oktavia, Wawancara,11 Mei 2019.   
46

Emi Rokhayati, Wawancara,16 Mei 2019.  
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Melihat persepsi Wanda Lestari dan Emi Rokhayati dapat 

diketahui bahwa, keinginannya untuk menggunakan tabungan yang 

terbebas dari bunga membuatnya memilih bank syariah untuk 

mengelola keuangannya. 

Uswatun Khasanah mengatakan, bahwa: “Saya pertama kali 

mengenal bank syariah dari teman saya, dia menjelaskan beberapa 

kelebihan yang ada pada bank syariah, dari sanalah saya memutuskan 

untuk menggunakan rekening bank BRI Syariah sebagai rekening 

khusus tabungan, sedangkan untuk keperluan lainnya saya tetap 

menggunakan bank BRI konvensional” 

Melihat persepsi Uswatun Khasanah dapat diketahui bahwa, 

alasan dirinya memilih bank syariah adalah karena dia mengetahui 

kelebihan-kelebihan bank syariah dari temannya. Namun, informan 

tidak mengungkapkan kelebihan apa saja yang telah dia ketahui 

sehingga dirinya memilih bank syariah.  

Mursidah mengatakan, bahwa: “Pertama kali direkomendasi 

oleh teman, setelah saya pelajari saya akhirnya memilih bank BRI 

Syariah untuk menabung.”
47

 Hal serupa diungkapkan oleh Wafa 

Jamilatun, bahwa: “Berawal dari teman saya yang memberitahu saya 

mengenai bank syariah, dari penjelasannya saya tertarik untuk 

menabung di bank syariah.”
48

 

                                                                             
47

Mursidah, Wawancara,14 Mei 2019.   
48

Wafa Jamilatun, Wawancara, 15 Mei 2019.  
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Melihat persepsi Mursidah dapat diketahui bahwa, dia memilih 

menggunakan jasa bank syariah karena melalui proses belajar 

mengenai bank syariah, setelah dia merasa sudah mengetahui apa itu 

bank syariah serta segala sesuatu mengenai bank syariah akhirnya dia 

memutuskan untuk menggunakan jasa bank syariah. 

Rumaidah mengatakan, bahwa: “Alasan saya menggunakan 

bank syariah, yang pertama adalah untuk mengaplikasikan ilmu 

syariah muamalah yang telah saya ketahui di dalam kehidupan saya. 

Alasan yang kedua adalah saldo minimal yaitu Rp 50.000 tidak akan 

hangus sampai kapanpun. “
49

 

Melihat persepsi Rumaidah dapat diketahui bahwa, 

pengetahuan seseorang mengenai suatu objek tertentu yaitu bank 

syariah, dapat mempengaruhi pilihannnya akan memilih bank. 

Besarnya biaya yang dianggap lebih murah dari produk yang lain juga 

mempengaruhi pilihan seseorang untuk menggunakan jasa bank 

syariah. 

Dari beberapa hasil wawancara di atas dapat disimpulkan 

bahwa, beberapa hal yang terkait dengan suatu objek secara langsung 

atau tidak dapat digunakan untuk menilai sikap seseorang akan sauatu 

objek terkait. Sikap seseorang terhadap bank syariah dapat dilihat 

melalui pengetahuan tentang bank syariah dan pengalaman, 

pengetahuan tentang sistem bunga, kelebihan pada bank syariah, 
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besaran biaya yang dianggap lebih murah dan juga keharaman sistem 

bunga. 

2. Konsistensi sikap 

Sikap adalah gambaran perasaan dari seorang konsumen dan 

perasaan tersebutakan direfleksikan oleh perilakunya. Karena itu, 

sikap memiliki konsistensi dengan perilaku.
50

 Perilaku seorang 

konsumen merupakan gambaran dari sikapnya. Berikut ini merupakan 

hasil wawancara mengenai konsistensi santri Pondok Pesantren Darul 

Huda Mayak Ponorogo dalam menggunakan jasa bank syariah: 

Irma Yosi Oktavia mengatakan, bahwa: “Tidak, saya hanya 

menggunakan jasa bank mandiri syariah saja,  karena saya sudah 

yakin dengan bank syariah itu terbaik, baik dari segi dunia dan 

akhirat.”
51

 Melihat persepsi Irma Yosi dapat diketahui bahwa, sikap 

serta perilaku informan tersebut sudah konsisten ditunjukkan oleh 

penggunaan jasa perbankan yang digunakan hanyalah bank syariah. 

Keyakinan akan bank syariah memiliki kebaikan dunia dan akhirat 

membuatnya konsisten akan sikapnya.  

Khoiru Anisa mengatakan, bahwa: “Ya saya menggunakan jasa 

bank lainnya yaitu bank Mandiri, saya memilih jasa bank ini karena 

orangtua saya juga menggunakan bank ini”. Wanda Lestari juga 

mengatakan, bahwa: “Ya saya menggunakan jasa bank BRI 

konvensional, bang tersebut saya gunakan untuk menerima transferan 
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Sumarwan, Perilaku Konsumen, 167.  
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Irma Yosi Oktavia, Wawancara, 11 Mei 2019.   
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uang dari orang tua.” Hal serupa dikatakan oleh Uswatun Khasanah, 

bahwa: “Saya menggunakan bank BRI dikarenakan orang tua saya 

juga memakai bank ini dan juga bank BRI sangatlah mudah untuk 

dijumpai” 

Mursidah mengatakan, bahwa: “Selain dari bank BRI Syariah 

saya juga memiliki rekening di bank BRI konvensional, rekening ini 

saya gunakan untuk menerima transfer dari orang tua dan juga untuk 

transfer belanja online.” Wafa Jamilatun juga mengatakan, bahwa: 

“BRI biasa (konvensional), saya berasal dari luar jawa yang mana 

bank syariah masih sulit ditemukan dan orang tua saya memakai bank 

BRI maka saya juga masih menggunakan bank BRI untuk menerima 

transfer dari orang tua, karena kalau antar bank mahal”.
52

 Emi 

Rokhayati mengatakan, bahwa: “Saya masih tetap menggunakan jasa 

bank konvensional yaitu bank BRI, saya memilih bank BRI untuk 

menerima transfer dari orang tua dan juga membayar UKT ke 

kampus”
53

 

Melihat persepsi mayoritas santri mahasiswi nasabah bank 

syariah dapat diketahui bahwa, sikap serta perilaku mereka belum 

konsisten dalam hal menggunakan jasa bank syariah. Selain 

menggunakan jasa bank syariah santri- santri tersebut juga masih 

menggunakan jasa bank konvensional. Orang tua menjadi alasan 

informan masih tetap menggunakan jasa bank konvensional. Dengan 
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menggunakan jasa bank syariah yang sama dengan orang tuannya 

maka proses pengiriman uang dari orang tau mereka dinilai lebih 

mudah dan juga lebih murah karena tidak dikenai biaya transfer antar 

bank. 

 Ninda Dzumirotil mengatakan, bahwa: “Tidak,karena ibu memakai 

bank BRI syariah jadi saya juga memakai bank ini, sehingga jika ibu 

mentransfer uang ke rekening saya tidak dikenai biaya transfer.” Dari 

persepsi Ninda Dzumirotil dapat diketahui bahwa, sikap dan 

perilakunya dalam menggunakan jasa bank syariah sudah konsisten. 

Alasan orang tua juga menggunakan jasa bank syariah membuatnya 

konsisten menggunakan jasa bank syariah, sehingga untuk transaksi 

transfer dari orang tuannya tidak akan dikenai biaya transfer.  

Ratna sari mengatakan, bahwa: “Tidak, rekening bank yang 

saya miliki pertama kali adalah rekening tabungan faedah BRI 

Syariah, memang pada awalnya saya memiliki rekening di bank ini 

dikarenakan diwajibkan oleh kebijakan jurusan, namun lama-

kelamaan saya menggunakannya untuk transaksi yang lain”
54

 

Melihat persepsi Ratna Sari dapat diketahui bahwa, sikap serta 

perilaku informan tersebut sudah konsisten ditunjukkan oleh 

penggunaan jasa perbankan yang digunakan hanyalah bank syariah. 

Meskipun pada awalnya dia menggunakan jasa bank syariah 

dikarenakan diwajibkan oleh jurusan tempatnya kuliah yaitu di IAIN 
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Ponorogo. Namun seiring berjalannya waktu informan secara 

konsisten menggunakan jasa bank syariah untuk berbagai transaksi-

transaksi perbankan lainnya. 

Rumaidah juga mengatakan, bahwa: “Ya saya menggunakan 

jasa bank lainnya yaitu bank BRI Konvensional. Saya menggunakan 

jasa bank ini sebagai transaksi transfer karena di daerah tempat tinggal 

saya belum ada bank syariah”
55

 Melihat persepsi Rumaidah dapat 

diketahui bahwa, sikap dan perilakunya dalam menggunakan jasa 

bank syariah belumlah konsisten. Selain menggunakan jasa bank 

syariah informan juga masih menggunakan jasa bank konvensional. 

Alasan ketidak konsistennya untuk menggunakan jasa bank syariah 

dikarenakan di lingkungan tempat tinggalnya bank syariah masih 

belum ditemukan. Sehingga untuk keperluan transfer uang, informan 

masih menggunakan jasa bank konvensional. 

Dari beberapa hasil wawancara di atas dapat disimpulkan 

bahwa, ke konsistenan santri antara sikap dan perilaku dalam 

menggunakan jasa bank syariah dikarenakan beberapa hal. Alasan ke 

konsistensian para santri di karenakan keyakinannya, karena orang 

tuannya dan juga karena pengetahuan dan pengalaman dalam 

menggunakan jasa bank syariah. Adapun santri tidak konsisten dalam 

menggunakan jasa bank syariah dikarenakan alasan orang tua, bank 

syariah masih sulit ditemukan pada tempat tinggal mereka, untuk 
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transfer uang belanja online, dan juga untuk membayar UKT ke 

kampus. 

3. Sikap positif 

Sikap positif merupakan suatu perilaku yang menunjukkan 

bahwa dirinya menyukai suatu objek. Berikut merupakan  tabel hasil 

wawancara kepada santri mengenai sikap positif mereka terhadap 

bank syariah ketika diberi pertannyaan manakah yang digunakan 

untuk mengelola keuangannya. 

Tabel 3.2 Sikap Positif Santri Pondok Pesantren Darul Huda Mayak 

Ponorogo Terhadap Bank Syariah 

 

No Nama Bank Syariah Bank Konvensional 

1 Irma Yosi Oktavia Bank Mandiri Syariah - 

2 Khoiru Anisa BRI Syariah Mandiri 

3 Wanda Lestari BMD Syariah BRI 

4 Uswatun Khasanah BRI Syariah BRI 

5 Ninda Dzumirotil BRI Syariah - 

6 Mursidah BRI Syariah BRI 

7 Wafa Jamilatun BRI Syariah BRI 

8 Ratna Sari BRI Syariah - 

9 Rumaidah  BRI Syariah BRI 

10 Emi Rokhayati BRI Syariah BRI 

11 Santi Supriyani - BRI 

12 Bella Amalia - BRI 

13 Siti Namira - BRI 

14 Riska Rofiqoh - BRI 

15 Alfia Yuliana Putri - BNI 

 

Dari tabel hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa 

sikap positif untuk menggunakan jasa bank syariah pada diri santri 

masih minim. Santri yang hanya menggunakan jasa bank syariah 

masih sangat sedikit dibandingkan dengan santri yang menggunakan 
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jasa bank konvensional. Sebaiknya santri yang telah menggunakan 

jasa bank syariah lebih mengkonsistenkan lagi untuk menggunakan 

jasa bank syariah dan terlebih lagi bisa mengajak saudara atau 

temannya untuk menggunakan jasa bank syariah. 

4. Intensitas sikap 

Ketika konsumen menyatakan derajat tingkat kesukaan 

terhadap suatu produk, maka ia mengungkapkan intensitas sikapnya.
56

 

Berikut hasil wawancara yang menunjukkan intensitas sikap santri 

dalam menggunakan jasa bank syariah. 

Wanda Lestari mengatakan: “Pada awalnya saya ingin 

memiliki rekening bank yang dikhususkan untuk tabungan yang 

terbebas dari bunga dan kakak saya merekomendasikan bank tersebut” 

Dari apa yang diungkapkan Wanda Lestari, menunjukkan bahwa 

dirinya menggunakan jasa bank syariah hanya dikhususkan untuk 

menabung saja. Jadi intensitas penggunaan jasa bank syariah 

digunakan ketika dirinya menabung uang saja tidak untuk transaksi 

yang lainnya. 

Uswatun Khasanah mengatakan: “Saya pertama kali mengenal 

bank syariah dari teman saya, dia menjelaskan beberapa kelebihan 

yang ada pada bank syariah, dari sanalah saya memutuskan untuk 

menggunakan rekening bank BRI Syariah sebagai rekening khusus 

tabungan, sedangkan untuk keperluan lainnya saya tetap 
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menggunakan bank BRI konvensional” Dari apa yang dikatakan 

Uswatun Khasanah menunjukkan bahwa dirinya menggunakan jasa 

bank syariah hanya dikhususkan untuk menabung saja. Jadi intensitas 

penggunaan jasa bank syariah digunakan ketika dirinya menabung 

uang saja tidak untuk transaksi yang lainnya. Untuk transaksi 

perbankan lainnya ia tetap menggunakan jasa bank konvensional. 

Ninda Dzumirotil mengatakan: “Tidak, karena ibu memakai 

bank BRI syariah jadi saya juga memakai bank ini, sehingga jika ibu 

mentransfer uang ke rekening saya tidak dikenai biaya transfer” Dari 

apa yang diungkapkan Ninda Dzumirotil dapat disimpulkan bahwa, 

intensitas penggunaan jasa bank syariah ia guanakan dalam segala hal 

bukan hanya untuk menabung tetapi juga transaksi perbankan yang 

lainnya seperti transfer uang. 

Mursidah juga mengatakan: “Pertama kali direkomendasi oleh 

teman, setelah saya pelajari saya akhirnya memilih bank BRI Syariah 

untuk menabung” Dari apa yang diungkapkan oleh Mursidah dapat 

disimpulkan bahwa, intensitas penggunaan jasa bank syariah hanya ia 

gunakan untuk menabung  saja bukan untuk transaksi perbankan yang 

lainnya. 

Ratna Sari mengatakan, bahwa: “Tidak, rekening bank yang 

saya miliki pertama kali adalah rekening tabungan faedah BRI 

Syariah, memang pada awalnya saya memiliki rekening di bank ini 

dikarenakan diwajibkan oleh kebijakan jurusan, namun lama-
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kelamaan saya menggunakannya untuk transaksi yang lain” Dari apa 

yang diungkapkan oleh Ratna Sari dapat di simpulkan bahwa 

intensitas penggunaan jasa bank syariah ia guanakan dalam segala hal 

bukan hanya untuk menabung tetapi juga transaksi perbankan yang 

lainnya seperti transfer uang. 

Emi Rokhayati juga mengatakan: “Saya menggunakan jasa 

bank syariah sebagai tempat untuk menabung yang bebas dari bunga 

bank yang mana hukumnya adalah haram”
57

 Dari apa yang 

diungkapkan oleh Emi Rokhayati dapat disimpulkan bahwa, intensitas 

penggunaan jasa bank syariah hanya ia gunakan untuk menabung  saja 

bukan untuk transaksi perbankan yang lainnya. 

Dari beberapa hasil wawancara kepada santri mahasiswi di 

Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo menunjukkan bahwa, 

santri yang menggunakan jasa bank syariah hanya sebagai tabungan 

saja maka memiliki intensitas penggunaan jasa bank syariah yang 

lebih jarang/sedikit. Bagi santri yang menggunakan jasa bank syariah 

untuk segala transaksi perbankan maka intensitas penggunaan jasa 

bank syariah juga lebih sering atau lebih besar. 

5. Resistensi sikap 

Resistensi adalah seberapa besar sikap seorang konsumen bisa 

berubah. Sikap seorang konsumen dalam memeluk agamanya 

mungkin memiliki resistensi yang tinggi untuk berubah. Sebaliknya, 
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seorang konsumen yang tidak menyukai tomat kemudian disarankan 

oleh dokter untuk banyak mengkonsumsi tomat karena alasan 

kesehatan, mungkin sikapnya akan mudah berubah.
58

 Seperti halnya 

dalam santri memilih penggunaan jasa perbankan, mungkin yang pada 

awalnya tidak memilih bank syariah namun disarankan oleh orang tua 

atau seorang teman untuk menggunakan jasa bank syariah yang bebas 

bunga, mungkin sikapnya juga akan berubah. Berikut merupakan hasil 

wawancara yang menunjukkan resistensi sikap santri dalam 

penggunaan jasa bank syariah. 

Khoiru Anisa mengatakan, bahwa: “Karena kebijakan jurusan 

di kampus IAIN Ponorogo maka saya menggunakan jasa bank ini” 

Dari apa yang diungkapkan Khoiru Anisa, maka dapat disimpulkan 

bahwa, resistensi sikap yang dia miliki dikarenakan oleh kebijakan 

tyang ada pada jurusan tempatnya kuliah. Sehingga yang pada 

awalnya dia tidak menggunakan jasa bank syariah, namun karena di 

wajibkan oleh jurusan di kampus maka ia menjadi menggunakan jasa 

bank tersebut. 

Wanda Lestari mengatakan, bahwa: “Pada awalnya saya ingin 

memiliki rekening bank yang dihkususkan untuk tabungan yang 

terbebas dari bunga dan kakak saya merekomendasikan bank tersebut” 

Dari persepsi Wanda Lestari dapat disimpulkan bahwa, informan pada 

awalnya tidak menggunakan jasa bank syariah namun karena 
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disarankan oleh saudaranya maka ia berubah menggunakan jasa bank 

syariah.  

Uswatun Khasanah juga mengatakan, bahwa: “Saya pertama 

kali mengenal bank syariah dari teman saya, dia menjelaskan beberapa 

kelebihan yang ada pada bank syariah, dari sanalah saya memutuskan 

untuk menggunakan rekening bank BRI Syariah sebagai rekening 

khusus tabungan, sedangkan untuk keperluan lainnya saya tetap 

menggunakan bank BRI konvensional” 

Dari apa yang diungkapkan Uswatun Khasanah dapat 

disimpulkan bahwa, resistensi sikap yang dimilikinya dikarenakan 

mendapatkan saran dari temannya. Pada awalnya informan tidak 

menggunakan jasa bank syariah karena disarankan oleh temannya 

maka dia menggunakan jasa bank syariah untuk menabung. 

Mursidah mengatakan, bahwa: “Pertama kali direkomendasi 

oleh teman, setelah saya pelajari saya akhirnya memilih bank BRI 

Syariah untuk menabung” Dari persepsi Mursidah dapat diketahui 

bahwa resistensi sikap yang membuatnya dirinya menggunakan jas 

bank syariah karena disarankan oleh temannya. 

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa sikap 

santri yang awalnya tidak menggunakan jasa bank syariah namun 

karena suatu hal maka sikap dirinya bisa berubah.Sikap seorang santri 

dalam menggunakan jasa bank syariah mungkin memiliki resistensi 
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yang tinggi untuk berubah. Bisa saja resistensi sikap tersebut berubah 

karena rekomendasi dari kampus, teman maupun saudara. 

6. Keyakinan sikap 

Keyakinan adalah kepercayaan konsumen mengenai kebenaran 

sikap yang dimilikinya. Sikap seorang konsumen terhadap agama 

yang dianutnya akan memiliki tingkat keyakinan yang sangat tinggi, 

sebaliknya sikap seseorang terhadap adat kebiasaan mungkin akan 

memiliki tingkat keyakinan yang lebih kecil.
59

 Berikut ini merupakan 

hasil wawancara kepada santri mengenai keyakinan santri mengenai 

prinsip-prinsip syariah yanh diterapkan oleh bank syariah. 

Irma Yosi Oktavia mengatakan: “Sesuai dengan namanya yaitu 

bank syariah maka saya yakin sistemnya sudah sesuai dengan prinsip-

prinsip syariah, walaupun mungkin masih ada yang belum sesuai itu 

saya anggap sebagai proses, karena perkembangan bank syariah itu 

sendiri juga masih baru”
60

 

Dari apa yang diungkapkan Irma Yosi Oktavia dapat diketahui 

bahwa dia yakin meyakini bahwa sistem bank syariah sudah sesuai 

dengan prinsip-prinsip syariah. 

Rumaidah mengatakan, bahwa: “Sejatinya sudah menerapkan 

prinsip-prinsip islam, namun prinsip muamalah   yang digunakan 

adalah sistem muamalah kontemporer bukan sistem muamalah 

terdahulu” 
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Dari apa yang diungkapkan Rumaidah dapat disimpulkan bahwa, 

sejatinya bank syariah sudah menerapkan prinsip-prinsip Islam, 

namun yang diterapkan adalah sistem muamalah kontemporer yang 

telah sesuai dengan fatwa dewan syariah. 

Emi Rokhayati juga mengatakan, bahwa: “Menurut saya sudah, 

dibuktikan dengan adanya berbagai akad yang digunakan dalam 

perbankan syariah serta dari etika pegawainya sudah sesuai dengan 

prinsip-prinsip syariah”
61

 

Dari apa yang diungkapkan oleh Emi Rokhayati, dapat 

disimpulkan bahwa dalam menjalankan usaha perbankan, bank 

syariah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini 

dibuktikan dengan adanya berbagai akad yang digunakan dalam 

perbankan syariah serta dari etika pegawainya sudah sesuai dengan 

prinsip-prinsip syariah. 

Bukan hanya santri yang menjadi nasabah pada bank syariah saja 

yang mengatakan bahwa bank syariah sudah sesuai dengan prinsip 

syariah. santri non nasabah bank syariah juga mengatakan hal yang 

sama, meskipun santri tersebut tidak mengungkapkan sudah sejauh 

mana prinsip tersebut dilaksanakan. 

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, santri 

Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo telah meyakini bahwa 

bank syariah dalam menjalankan usahanya sudah sesuai dengan 
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prinsip-prinsip syariah. Penerapan prinsip-prinsip syariah dalam 

perbankan syariah menggunakan prinsip muamalah yang kontemporer 

bukan muamalah yang kuno. Dari berbagai akad yang ada serta etika 

yang dimiliki oleh bank syariah juga dianggap sudah sesuai dengan 

prinsip-prinsip syariah. 

 

D. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Dan Sikap Santri 

Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo Terhadap 

Bank Syariah  

Melihat persepsi dan sikap santri Pondok Pesantren Darul Huda Mayak  

Tonatan Ponorogo terhadap bank syariah di atas, dapat diketahui bahwa 

terdapat faktor-faktor yang berbeda antara santri  yang satu dengan yang 

lainnya mengenai persepsi serta sikap mereka terhadap perbankan syariah. 

Berikut ini merupakan hasil wawancara kepada beberapa santri Pondok 

Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo yang menggunakan jasa 

perbankan syariah: 

Wawancara secara langsung kepada Irma Yosi Oktavia mengatakan: 

“Saya lebih percaya kepada bank syariah, ada kata syariah dibelakang 

nama banknya dan menurut saya lebih terpercaya, dan pelayanannya juga 

ramah.”
62

 Melihat persepsi Irma Yosi Oktavia dapat dipahami bahwa 

faktor yang mempengaruhi persepsi serta sikap seseorang terhadap bank 

syariah dikarenakan oleh kepercayaan seseorang terhadap bank syariah 
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bahwa bank syariah itu lebih terpercaya dan juga memiliki pelayanan yang 

ramah. 

Khoiru Anisa mengatakan : “Karena kebijakan jurusan di kampus 

IAIN Ponorogo yang mewajibkan jurusan perbankan syariah memiliki 

rekening bank BRI Syariah maka saya menggunakan jasa bank ini.”
63

 

Ratna Sari juga mengatakan, bahwa: “Karena kebijakan kampus yang 

mewajibkan jurusan perbankan syariah untuk memiliki rekening di bank 

syariah maka sampai sekarang dalam bertransaksi menggunakan jasa bank 

syariah”
64

 

Melihat persepsi Khoiru Anisa dan Ratna Sari dapat diketahui bahwa 

faktor yang mempengaruhi persepsi serta sikap seseorang untuk 

menggunakan jasa perbankan syariah dikarenakan oleh kebijakan jurusan 

di kampus yang telah mewajibkan mahasiswanya untuk memiliki rekening 

tabungan di bank syariah. 

Wanda lestari juga mengatakan bahwa: “Pada awalnya saya ingin 

memiliki rekening bank yang dikhususkan tabungan saja dan juga terbebas 

dari bunga, kakak saya merekomendasikan bank syariah tersebut untuk 

saya”
65

 Melihat persepsi Wanda Lestari dapat diketahui bahwa faktor yang 

mempengaruhi persepsi serta sikap seseorang terhadap bank syariah adalah 

karena direkomendasikan oleh saudaranya untuk memilih bank syariah 

untuk memiliki rekening tabungan yang terbebas dari sistem bunga. 
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Uswatun Khasanah juga mengatakan bahwa : “Saya pertama kali 

mengenal bank syariah dari teman saya, dia menjelaskan beberapa 

kelebihan yang ada pada bank syariah, dari sanalah saya memutuskan 

untuk menggunakan rekening bank BRI Syariah sebagai rekening khusus 

tabungan, sedangkan untuk keperluan lainnya saya tetap menggunakan 

bank BRI konvensional.”
66

 Mursidah juga mengatakan: “Pertama kali 

direkomendasi oleh teman, setelah saya pelajari akhirnya saya memilih 

bank syariah untuk menabung”
67

 Wafa Jamilatun juga mengatakan hal 

yang serupa, bahwa: “Berawal dari teman saya yang memberi tahu saya 

mengenai bank syariah, dari penjelasannya saya tertarik untuk menabung 

di bank syariah”
68

 

Dari ungkapan beberapa santri diatas dapat diketahui bahwa 

pertemananlah mempengaruhi persepsi serta sikap mereka, sehingga 

mereka memilih menggunakan jasa bank syariah. Meskipun mereka 

memiliki sikap positif terhadap bank syariah namun belum konsisten, 

karena mereka juga masih menggunakan jasa bank syariah. 

Ninda Dzumirotil juga mengatakan: “Orang tua saya menggunakan 

jasa bank BRI syariah, jadi saya juga menggunakan jasa bank ini”
69

 

Melihat persepsi Ninda Dzumirotil dapat diketahui bahwa faktor keluarga 

juga berpengaruh terhadap persepsi serta sikap terhadap bank syariah. 
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Rumaidah juga mengatakan, bahwa: “Alasan saya menggunakan bank 

syariah, yang pertama adalah untuk mengaplikasikan ilmu syariah 

muamalah yang telah saya ketahui di dalam kehidupan saya, dan alasan 

yang kedua adalah karena saldo minimal yaitu Rp 50.000 tidak akan 

hangus sampai kapanpun.”
70

 Melihat persepsi Rumaidah dapat diketahui 

bahwa faktor pengetahuan yang dimiliki seseorang tentang perbankan 

syariah dapat mempengaruhi persepsi serta sikap seseorang terhadap bank 

syariah. 

Emi Rokhayati juga mengatakan, bahwa: “Saya menggunakan jasa 

bank syariah sebagai tempat untuk menabung yang bebas dari bunga bank 

yang mana hukumnya adalah haram”
71

 Melihat persepsi Emi Rokhayati 

dapat diketahui bahwa alasan pribadi seseorang mengenai keharaman 

sistem bunga bank mempengaruhi persepsi serta sikap terhadap bank 

syariah. 

Santri non nasabah bank syariah mengatakan beberapa alasan mengapa 

mereka tidak menggunakan jasa bank syariah. Berikut ini merupakan hasil 

wawancara secara langsung kepada santri non nasabah. Santri Supriyani 

mengatakan: “Alasan saya karena orang tua saya menggunakan bank BRI 

jadi saya juga menggunakan bank BRI”.
72

 Hal yang serupa juga 

diungkapkan oleh Bella Amalia: “Karena orang tua saya memakai BRI 

jadi saya juga memakai BRI”. Siti Namira mengatakan: “Sebenarnya saya 

ingin memakai bank syariah, namun didaerah tempat tinggal  saya tidak 
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ada bank syariah, maka saya sementara ini tetap menggunakan jasa bank 

konvensional untuk menerima kiriman uang dari orang tua”.
73

 Riska 

Rofiqoh juga mengatakan: “Karena keluarga saya sejak dulu memakai 

bank BRI jadi saya juga memakai   bank BRI”.
74

 

Dari hasil wawancara kepada santri non nasabah dapat disimpulkan 

bahwa pengaruh terbesar mereka dalam berpersepsi serta bersikap dalam 

memilih menggunakan bank yang mereka gunakan adalah pengaruh daro 

orang tua. Di sisi lain lokasi juga mempengaruhi mereka dalam memilih 

bank, karena lokasi tempat tinggal mereka bank syariah masih sangat sulit 

untuk ditemukan. 

 Melihat dari hasil wawancara di atas, berikut ini merupakan tabel hasil 

wawancara mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dan sikap 

santri Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo terhadap 

bank syariah: 

Tabel 3.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi dan Sikap Santri 

Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo terhadap bank syariah 

 

No Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dan 

sikap santri 

1 Rasa kepercayaan akan keamanahan dan pelayanan 

bank syariah 

2 Kebijakan jurusan di Kampus 

3 Keinginan memiliki tabungan yang terbebas dari 

sistem bunga 

4 Hubungan pertemanan  

5 Hubungan kekeluargaan 

6 Tingkat pengetahuan mengenai bank syariah 
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7 Menghindari riba 

8 Lingkungan tempat tinggal 

 

  Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa alasan seseorang untuk 

menggunakan jasa perbankan syariah dapat dipengaruhi oleh beberapa 

faktor yang berbeda. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari diri sendiri 

dan juga dapat berasal dari orang lain maupun lingkungan sekitar. 

Lembaga keuanagan syariah perlu mengkaji banyak hal mengenai faktor-

faktor apa sajakah yang menjadikan nasabah menabung di bank syariah 

sehingga untuk kedepannya bank syariah mampu bersaing dengan bank 

konvensional yang mana telah dikenal luas oleh masyarakat luas. 
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BAB IV 

PERSEPSI DAN SIKAP SANTRI PONDOK PESANTREN DARUL HUDA 

TERHADAP BANK SYARIAH 

 

A. Persepsi Santri Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan 

Ponorogo Terhadap Bank Syariah 

1. Pengetahuan  

 Persepsi  merupakan suatu proses yang menggabungkan dan 

mengorganisasikan data-data yang didapatkan oleh indera manusia 

sehingga dapat dikembangkan sesuai dengan pengalaman serta 

pengetahuan yang ada pada diri seseorang. Dengan demikian, suatu 

objek yang sama dapat dipersepsi berbeda oleh dua orang, akibat dari 

perbedaan pengalaman serta pengetahuan yang dimiliki masing-

masing orang mengenai objek tertentu. 

Seperti halnya yang telah diketahui bahwa Perbankan syariah 

merupakan suatu lembaga keuangan yang dalam menjalankan 

usahanya yaitu berupa layanan kepada nasabah/ masyarakat, selain 

harus sesuai dengan peraturan pemerintah juga harus sesuai dengan 

prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah dalam dunia perbankan sendiri 

merupakan suatu prinsip hukum islam yang berupa fatwa yang 

dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam 

penetapan fatwa di bidang syariah. Namun karena perbedaan 

pengetahuan serta pengalaman pada diri seseorang pasti akan 
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memberikan jawaban yang berbeda jika di ajukan pertannyaan 

mengenai bank syariah. 

Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan menunjukkan 

bahwa santri Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo 

pengguna jasa bank syariah memiliki persepsi yang berbeda mengenai 

bank syariah. Meskipun demikian, para santri memberikan persepsi 

yang  positif dengan adanya bank syariah. Selain mengatakan bahwa 

bank syariah adalah bank islam mereka juga mengatakan bahwa bank 

syariah adalah bank bagi hasil maupun bank tanpa bunga. Santri juga 

mengatakan bahwa di dalam perbankan syariah menggunakan 

berbagai akad yang berbeda-beda dalam setiap produknya, namun 

santri tidak menyebutkan akad apa saja dan digunakan untuk produk 

yang bagaimana.  

Dalam persepsi seperti ini, pengetahuan dan informasi santri 

tentang produk dan akad bank syariah masih sangat minim. Artinya 

sosialisasi bank syariah sangat disarankan untuk mengkomunikasikan 

mekanisme bank syariah ke pesantren. Sosialisasi tidak sekedar 

memperkenalkan keberadaan bank syariah di suatu tempat, tetapi juga 

memperkenalkan mekanisme, produk bank syariah dan instrumen-

instrumen keuangan bank syariah kepada masyarakat Mereka 

meyakini bahwa bank syariah dalam menjalankan segala kegiatannya 

sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Namun demikian santri 
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tidak memberikan klarifikasi lebih lanjut menyangkut bagaimana 

seharusnya praktik bank syariah agar memenuhi prinsip syariah. 

Kiranya sosialisasi secara intensif di pesantren merupakan salah 

satu yang tepat. Pesantren sendiri bukan hanya ditinggali oleh para 

santri yang berasal dari satu wilayah saja, namun berasal dari berbagai 

wilayah dan latar belakang yang berbeda. Selain para santri, para 

pengasuh, pengurus pondok, para guru dan warga sekitar pondok 

merupakan satu elemen masyarakat yang sangat erat kaitannya. 

Partisipasi pesantren sangatlah penting , namun demikian partisipasi 

itu baru akan teraktualisasi apabila mereka mempunyai pandangan 

yang positif terhadap eksistensi perbankan syariah itu sendiri. Jika 

tidak, mereka akan bersikap pasif. 

2. Pengalaman 

Ketika seseorang menggunakan suatu produk atau jasa untuk 

pertama kali bahkan untuk pemakaian yang berulang,  maka  seseorang 

tersebut akan memberikan penilaian apakah produk ataupun jasa yang 

dia gunakan baik atau buruk. Pengalaman tersebut bisa saja 

mempengaruhi persepsi seseorang, apabila dia menilainya baik maka 

orang tersebut akan  melakukan pembelian ataupun pemakaian ulang 

pada produk/jasa yang sama. Namun apabila seseorang merasa bahwa 

produk/jasa yang dia gunakan mempunyai nilai yang negatif maka dia 

tidak akan  memakainya lagi. Dari persepsi yang mereka miliki bisa 

saja seseorang akan menceritakan apa yang menjadi pengalamanya 
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kepada orang-orang terdekatnya, seperti orang tua, saudara maupun 

teman. 

Di dalam perbankan syariah yang akan menjadi point penilaian 

nasabah adalah pada pelayanannya, apakah baik atau buruk . Semakin 

baik pelayanan suatu bank dalam memenuhi kebutuhan nasabahnya 

maka semakin besar juga keinginan nasabah untuk menggunakan jasa 

bank tersebut. Dalam penelitian mengenai pengalaman pelayanan 

perbankan syariah kepada santri dapat diketahu bahwa dengan 

memiliki pelayanan yang profesional dan juga pelayanan yang baik 

seorang, santri akan merasa yakin untuk menggunakan jasa bank 

syariah  tersebut. 

Namun perlu diperhatikan oleh pihak perbankan bahwa pelayanan 

tidak cukup diberikan kepada nasabah yang datang ke bank saja. 

Pelayanan  yang lain seperti memperluas jaringan kantor cabang, 

memperluas jaringan  ATM, serta perlunya peningkatan pelayanan 

secara online juga perlu diperbaiki lagi. Di zaman yang serba modern 

dan serba canggih seperti ini banyak masyarakat yang menginginkan 

segala pelayanan secara cepat. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi 

bank syariah untuk mampu bersaing dengan bank-bank konvensional 

yang sudah lebih dulu mampu memberikan pelayanan baik secara 

online maupun secara ofline dengan baik, sehingga bank konvensional 

sudah tidak asing lagi di masyarakat luas. 
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3. Sikap  

Sikap merupakan gambaran dari hubungan antara kepercayaan, 

sikap dan perilaku. Kepercayaan, sikap dan perilaku juga terkait 

dengan konsep atribut produk. Atribut produk adalah karakteristik dari 

suatu produk. Konsumen memiliki kepercayaan terhada atribut suatu 

produk. 

Meskipun memiliki kesamaan dengan perbankan konvensional, 

bank syariah memiliki karakteristik yang berbeda dengan bank 

konvensional. karakteristik tersebut berupa produk-produk serta akad-

akad yang digunakan dalam perbankan syariah, yaitu sesuai dengan 

prinsip syariah yang ada. 

Para santri mahasiswi tidak setuju apabila bank syariah dan bank 

konvensional itu sama. Mereka mengatakan bahwa antara bank syariah 

dan bank konvensional itu jelas-jelas berbeda. Dilihat dari namanya, 

sudah pasti bank syariah itu berbeda dengan bank konvensional. 

Sistem yang digunakan dalam bank syariah itu adalah sistem bagi hasil 

bukan sistem bunga seperti pada bank konvensional. Meskipun sikap 

santri menolak hal tersebut tidak sesuai dengan perilakunya dalam 

menggunakan jasa bank syariah. masih banyak dari santri, meskipun 

menggunakan jasa bank syariah mereka juga masih menggunakan jasa 

bank konvensional. 

Mengenai sama tidaknya bank syariah dan bank konvensional, 

santri mengatakan bahwa diantara keduanya memiliki perbedaan. Hal 
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mendasar yang membedakan antara lembaga keuangan syariah dan 

konvensional adalah terletak pada pengembalian dan pembagian 

keuntungan yang diberikan oleh nasabah kepada lembaga keuangan 

dan atau yang diberikan oleh nasabah kepada lembaga keuangan dan 

atau yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah, sehingga 

muncullah istilah bunga dan bagi hasil.  

Selain mengenai bunga dan bagi hasil, yang menjadi pembeda 

antara bank syariah dan bank konvensional menurut santri adalah 

terletak pada akad-akad yang digunakan. Pada bank konvensional akad 

yang digunakan ahanyalah akad utang piutang sedangkan pada bank 

syariah terdapat beberapa akad yang digunakan, mulai hutang piutang, 

bagi hasil, sewa maupun yang lainnya.  

4. Perhatian 

Perhatian seseorang bisa didapat melalui membaca, melihat dan 

juga mendengarkan apa yang dikomunikasikan oleh orang lain. 

Seseorang yang memiliki pengetahuan mengenai perbankan syariah 

maka dia akan memberikan perhatian khusus kepada hal tersebut. Pada 

awalnya yang hanya mengetahui dari membaca atau mendengar dia 

akan berusaha mencari informasi mengenai perbankan syariah 

mungkin dari orang lain bahkan dengan datang secara langsung 

mendatangi bank syariah tersebut untuk menggunakan jasanya. 

Perhatian santri mengenai bank syariah sudah pada tahap 

penggunaan jasa bank tersebut. Santri-santri tersebut memberikan 
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perhatian kepada bank syariah dengan dibuktikan dengan sikap 

mereka, selain mengetahui lokasi bank syariah juga menggunakan jasa 

bank syariah tersebut. Menurut mereka lokasi bank syariah tidak sulit 

ditemukan jika di jangkau dari Pondok Pesantren Darul Huda Mayak. 

5. Harapan  

Dengan memilih/meggunakan suatu jasa/produk tertentu seseorang 

pasti berharap objek yang dipilihnya akan memberikan keuntungan 

ataupun nilai yang positif. Dengan menggunakan jasa bank syariah 

para santri berharap, meskipun bank syariah masih terhitung baru bagi 

masyarakat Indonesia, bank syariah mampu memberikan pelayanan-

pelayanan yang lebih baik lagi.  

Dari hasil wawancara, para santri mengungkapkan bahwa masih 

banyak sekali kekurangan-kekurangan pada bank syariah. Kekurangan 

tersebut seperti, masih sulitnya ditemukan bank syariah maupun mesin 

ATM syariah pada beberapa wilayah, bangunan bank masih kecil, 

mesin ATM sering error dan permasalahan yang terpenting adalah 

masih banyak masyarakat maupun santri yang belum mengetahu apa 

itu bank syariah, bagaimana sistemnya dan juga apa saja produ-produk 

yang ditawarkan oleh bank syariah. 

Meski masih banyak kekurangan yang ada pada bank syariah, 

seorang santri mengungkapkan bahwa dia tidak mempermasalahkan 

kekurangan-kekurangan yang ada, karena perkembangan bank syariah 

sendiri masih terhitung baru, dan masih perlu adanya inovasi-inovasi 
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yang baru. Yang perlu menjadi perhatian bagi bank syariah adalah 

terus melakukan perbaikan dalam segala hal, baik pelayanan maupun 

terus berusaha mensosialisasikan bank syariah kepada masyarakat luas. 

Santri berharap meskipun perkembangan bank syariah masih 

sangat jauh dari bank konvensional, santri mahasiswi berharap bank 

syariah mampu menerapkan prinsip-prinsip syariah yang sudah 

menjadi dasar pembentukan bank syariah. Bank syariah diharapkan 

mampu membuka cabang-cabang baru pada daerah–daerah yang masih 

sulit ditemukan bank syariah. 

Selain untuk meningkatkan pelayanannya, para santri berharap 

bank syariah terus melakukan sosialisasi mengenai perbankan syariah 

kepada masyarakat luas. Dengan dikenalnya perbankan syariah secara 

luas maka diharapkan banyak dari masyarakat yang menggunakan jasa 

bank syariah. Meskipun sulit merubah pemikiran masyarakat mengenai 

penggunaan perbankan, penulis yakin dengan usaha keras untuk terus 

mengenalkan masyarakat dengan bank syariah maka seiring 

berjalannya waktu masyarakat akan beralih menggunakan jasa bank 

syariah. Tidak dipungkiri bahwa bank syariah selain memberikan 

keuntungan dunia juga memberikan keuntungan di akhirat juga. 
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B. Sikap Santri Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan 

Ponorogo Terhadap Bank Syariah 

1. Sikap Memiliki Objek 

Sikap seseorang untuk memiliki atau memilih suatu objek 

didasarkan beberapa hal yang terkait dengan objek. Dalam jasa 

perbankan hal tersebut bisa berupa produk, pelayanan, harga/biaya, 

penggunaan, media, maupun yang lainnya. 

Sikap santri untuk menggunakan jasa bank syariah antara satu 

dengan yang lainnya berbeda beda. Santri menggunakan jasa bank 

syariah dikarenakan jasa bank syariah lebih amanah dibandingkan 

dengan bank konvensional,  melalui kata syariah yang ada di belakang 

nama bank  membuat santri lebih yakin menggunakan jasanya.  

Dengan sistem yang ada pada bank syariah yaitu menggunakan 

sistem bagai hasil, membuat santri yang menginginkan tabungan yang 

terbebas dari sistem bunga, memilih menggunakan jasa bank syariah. 

Dengan pengetahuan santri, bahwa bunga pada bank konvensional 

haram maka mereka secara perlahan memilih menggunakan jasa bank 

syariah, meskipun baru sebatas sebagi sarana untuk menabung saja. 

Disamping itu banyak dari santri yang masih menggunakan jasa bank 

konvensional. 

Alasan orang tua mereka banyak yang masih menggunakan jasa 

bank konvensional, membuat santri yang meskipun sudah 

menggunakan jasa bank syariah demi kemudahan untuk menerima 
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transfer uang dari orang tuanya. Mereka selain menggunakan jasa bank 

syariah juga menggunakan jasa bank konvensional yang sama dengan 

orang tua mereka. 

Santri memilih menggunakan jasa bank syariah selain dari alasan-

alasan yang terkait dengan bank syariah namun ada juga santri yang 

menggunakan jasa bank syariah dikarenakan diwajibkan oleh jurusan 

tempat mereka kuliah. Meskipun pada awalnya merasa dipaksa untuk 

memiliki namun seiring berjalannya waktu mereka menggunakan jasa 

bank syariah untuk berbagai transaksi yang lainnya 

Dengan kuliah di jurusan perbankan syraiah seorang santri akan 

memiliki sikap yang lebih untuk menggunakan jasa .bank syariah 

dibandingkan dengan mereka yang kuliah pada jurusan yang lainnya. 

Dari proses belajar di kampus santri tersebut akan mengetahui lebih 

tentang bank syariah. sehingga selain memiliki pengetahuan mengenai 

bank syariah, mereka juga menerapkan ilmunya dalam kehidupan 

nyata dengan memilih menggunakan jasa bank syariah. 

2. Konsistensi Sikap 

Seharusnya sikap seseorang akan direfleksikan  oleh perilakunya. 

Karena itu, sikap memiliki konsistensi dengan perilaku. Dalam 

penelitian ini santri memiliki sikap yang positif mengenai perbankan 

syariah. Namun perilaku mereka masih sedikit berbeda dengan sikap 

positif yang dimilikinya, sehingga dapat disimpulkan bahwa, santri 

dalam menggunakan jasa bank syariah belumlah konsisten. 
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Meskipun menggunakan jasa bank syariah, namun tidak semua 

santri yang menjadi informan menggunakan jasa bank syariah untuk 

segala transaksi perbankan. Sebagian besar dari mereka menggunakan 

jasa bank syariah hanya untuk menabung uang saja, namun untuk 

transaksi yang lain mereka masih menggunakan jasa bank 

konvensional. Selain itu juga banyak dari santri yang hanya 

menggunakan jasa bank syariah meskipun santri memiliki persepsi 

yang positif mengenai bank syariah. 

Kemudian, sikap santri terhadap bunga bank adalah bertentangan 

dengan agama. Namun mayoritas santri, selain menggunakan bank 

syariah mereka juga masih menggunakan jasa bank konvensionl untuk 

mengelola keuangannya. Meskipun mereka konsisten dalam bersikap, 

namun kenyataannya mereka tidak konsisten dalam perilaku. Hal ini 

dipengaruhi oleh umumnya bank konvensional yang telah menjangkau 

daerah pedesaan sedangkan bank syariah hanya berada di perkotaan 

saja. Selain itu bank manakah yang digunakan oleh orang tua santri 

juga sangat berpengaruh sangat besar 

Lagi-lagi alasan yang sama diungkapkan santri bahwa karena 

orang tua mereka menggunakan jasa bank konvensional menjadi 

alasannya. Jika mereka transfer antar bank konvensional ke bank 

syariah biayanya juga dinilainya mahal. Dikenainya biaya transfer 

sebenarnya bukan hanya antara bank syariah dengan bank 

konvensional saja namun antar bank konvensional juga dikenai biaya 
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transfer tersebut. Seharusnya santri berusaha lebih konsisten dalam 

menggunakan jasa bank syariah, bukan hanya digunakan untuk 

menabung saja namun juga untuk transaksi yang lainnya. 

3. Sikap Positif 

Sikap merupakan suatu ungkapan perasaan seseorang tentang suatu 

objek apakah  disukai atau tidak, dan sikap bisa menggambarkan 

kepercayaan seseorang terhadap berbagai atribut dan manfaat dari 

objek tersebut. Sikap positif merupakan suatu perilaku yang 

menunjukkan bahwa dirinya menyukai suatu objek. Sikap positif santri 

ditunjukkan dengan kepemilikan rekening pada bank syariah. 

Meskipun kepemilikan  rekening  pada bank syariah tersebut baru 

dimiliki oleh beberapa santri saja. 

 Seseorang  yang memiliki sikap positif atau negatif  merupakan 

suatu proses belajar, dan hal tersebut bisa berubah, jadi seseorang yang 

awalnya memiliki sikap yang negatif  terhadap suatu objek tertentu 

dapat dimungkinkan memiliki sikap yang positif terhadap objek 

tersebut pada suatu waktu dan maupun sebaliknya. 

Dalam penelitian sikap santri terhadap bank syariah di Pondok 

Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo menunjukkan bahwa  santri 

memiliki sikap yang positif terhadap bank syariah. Sikap santri 

tersebut dibuktikan dengan kepemilikan rekening di bank syariah. 

Sikap positif para santri tersebut di dapatkan dari sebuah proses 
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belajar, baik dari kampus, keluarga, teman  maupun dari pengalaman 

diri sendiri maupun pengalaman orang lain.  

Beberapa santri menunjukkan bahwa, dari proses belajar serta 

pengalaman yang dimiliki, mereka benar-benar yakin dan percaya 

menggunakan layanan  bank syariah,, dibuktikan dengan kepemilikan 

rekening bank yang mereka miliki hanyalah rekening bank syariah 

saja. Kepercayaan yang besar bahwa bank syariah lebih amanah serta 

memiliki pelayanan yang lebih baik dibandingkan dengan bank 

konvensioanal menjadikan santri tersebut memiliki sikap yang benar-

benar sudah melekat dalam dirinya.  

Sikap positif santri dalam memilih menggunakan jasa bank syariah  

manakah yang dia gunakan itu berbeda-beda. Sehingga, bank syariah 

yang digunakan santri mahasiswi juga berbeda sesuai dengan 

kepercayaan yang ada pada dirinya. Orang tua, saudara ataupun teman 

juga berpengaruh dalam menentukan pilihan bank manakah yang akan 

ia gunakan. 

4. Intensitas Sikap 

Ketika konsumen menyatakan derajat tingkat kesukaan 

terhadap suatu produk, maka ia mengungkapkan intensitas sikapnya. 

Santri yang  menggunakan jasa bank syariah hanya sebagai tabungan 

saja maka memiliki intensitas penggunaan jasa bank syariah yang 

lebih jarang/sedikit. Bagi santri yang menggunakan jasa bank syariah 
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untuk segala transaksi perbankan maka intensitas penggunaan jasa 

bank syariah juga lebih sering atau lebih besar. 

Bagi beberapa santri, sikap positif yang dimiliki bukanlah 

sikap yang menunjukkan bahwa para santri benar-benar 100%  

percaya kepada bank syariah, hal ini dikarenakan, selain 

menggunakan jasa bank syariah namun para santri juga menggunakan 

jasa bank konvensional. Banyak dari santri mengungkapkan bahwa 

karena banyak dari orang tua mereka menggunakan bank 

konvensional, para santri juga menggunakan jasa bank konvensional, 

dengan alasan demi  kemudahan dan kelancaran proses keuangan dari 

orang tua para santri. Hal inilah yang membuat intensitas penggunaan 

jasa bank syariah juga masih rendah. 

5. Resistensi Sikap 

Resistensi adalah seberapa besar sikap seorang konsumen bisa 

berubah. Sikap sendiri merupakan sesuatu yang bersifat dinamis, jadi 

faktor pengalaman maupun proses belajar sangat besar peranannya 

dalam pembentukan sikap. Dari hasil wawancara kepada santri yang 

kuliah di jurusan perbankan syariah IAIN Ponorogo dapat diketahui 

bahwa, mahasiswa yang kuliah pada jurusan tersebut diwajibkan untuk 

memiliki rekening pada bank syariah. Tanpa disadari mahasiswa 

bahwa hal tersebut adalah suatu pemaksaan, namun pemaksaan yang 

positif. Sorang santri mengungkapkan bahwa, meskipun pada awalnya 

dia memang terpaksa memiliki rekening di bank syariah. Namun, 
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seiring berjalannya waktu serta pengetahuan dan pengalaman 

mengenai perbankan syariah sudah dimiliki, santri tersebut memilih 

bank syariah sebagai pilihan utama untuk menabung maupun untuk 

bertransaksi.  

Resistensi sikap santri yang awalnya tidak menggunakan jasa bank 

syariah  namun karena disarankan oleh temna atau saudara maka santri 

tersebut akhirnya menggunakan jasa bank syariah. Dapat disimpulkan 

bahwa seseorang yang awalnya tidak memilih jasa bank syariah namun 

karena mendapat pengaruh dari orang-orang terdekat maka akhirnya 

menggunakan jasa bank syariah. 

Resistensi sikap sendiri membutuhkan waktu, maka sudah 

sebaikmya bank syariah terus berusaha mempengaruhi masyarakat 

untuk menggunakan jasa bank syariah. Sehingga, lambat laun 

masayarakat yang sekarang belum menggunakan jasa bank syariah 

lama kelamaan akan tertarik menggunakan jasa bank syariah. 

6. Keyakinan sikap 

Keyakinan adalah kepercayaan konsumen mengenai kebenaran 

sikap yang dimilikinya. Seorang santri dianggap memiliki kepercayaan 

dan pengetahuan yang lebih dibandingkan dengan mereka yang bukan 

santri. 

Santri mahasiswi Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo 

telah meyakini bahwa bank syariah dalam menjalankan usahanya 

sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penerapan prinsip-prinsip 
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syariah dalam perbankan syariah menggunakan prinsip muamalah 

yang kontemporer bukan muamalah yang kuno. Dari berbagai akad 

yang ada serta etika yang dimiliki oleh bank syariah juga dianggap 

sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. 

Mengenai penerapan prinsip syariah dalam bank syariah, 

menunjukkan bahwa secara teori sistem operasional bank syariah 

sudah memenuhi prinsip syariah akan tetapi mereka belum sepenuhnya 

paham dalam praktinya sudah sesuai syariah atau belum. Konsep 

operasional bank syariah secara teori sudah memenuhi prinsip syariah, 

misalnya dalam produk penyaluran dana, bank sebagai pemilik dana 

dan nasabah sebagai yang membutuhkan dana,akan tetapi pada 

praktiknya kurang memenuhi prinsip syariah karena besaran margin 

yang diungkapkan nasabah dengan pihak bank itu berbeda. Pihak bank 

mengetahui hal tersebut namun tidak mengungkapkannya secara jujur 

kepada nasabah.  

Tidak salah jika santri mengungkapkan secara teori sistem 

operasional bank syariah sudah sesuai prinsip syariah, karena 

mengenai hal-hal yang berkaitan dengan praktik dapat dinilai sesuai 

atau tidaknya perlu dilakukan penelitian secara mendalam kepada bank 

dan nasabah bank syariah itu sendiri. Sehingga jika dalam penelitian 

tersebut terdapat perbedaan apa yang dikatakan pihak bank dan 

nasabah maka dapat dinilai bahwa dalam penerapannya bank syariah 
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yang sedang diteliti tersebut kurang menjalankan prinsip syariah yang 

ada. 

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, dapat peneliti 

analisis bahwa ketika bank-bank syariah telah meluas ke berbagai 

daerah hal yang perlu menjadi tanda pengenal bagi bank syariah tidak 

cukup hanya mengandalkan kata syariah di belakang nama bank dan 

juga tidak cukup mengandalkan masalah bunga bank haram dan bagi 

hasil adalah halal. Bank syariah diharapkan lebih mengedepankan 

profesionalisme dan mengutamakan service excellence baik kepada 

nasabah maupun calon nasabah. Jika keduanya dilakukan dengan 

optimal maka, dipastikan santri akan lebih percaya kepada bank 

syariah. bank syariah harus dapat meyakinkan kepada masyarakat 

kalau bank syariah itu mampu bersaing dan bahkan lebih baik dari 

bank konvensional yang mana bank konvensional sudah sangat 

familiar bagi masyarakat. 

Hal ini dapat menjadi tantangan tersendiri bagi bank syariah untuk 

menghapus image  yang telah melekat pada masyarakat secara luas. 

Bank syariah harus mewujudkan salah satu tujuan bank syariah yaitu 

mengarahkan ekonomi umat untuk bermuamalah sesuai dengan syariat 

islam, khususnya muamalah yang berhubungan dengan perbankan, 

agar terhindar dari praktik-praktik riba atau jenis-jenis usaha lain yang 

mengandung unsur  gharar (tipuan) maupun maysir (judi), dimana 
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usaha–usaha tersebut selain dilarang dalam islam, juga telah 

menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat. 

 

 

C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi dan Sikap Santri 

Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo Terhadap 

Bank Syariah 

Dari hasil wawancara kepada para santri mengenai persepsi dan 

sikap santri Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo 

terhadap bank syariah yang berbeda-beda disebabkan oleh dua faktor, 

yaitu faktor internal dan faktor eksternal yang akan di jelaskan sebagai 

berikut: 

1. Faktor Internal 

Faktor internal merupakan beberpapa faktor yang mempengaruhi 

persepsi dan juga sikap santri yang berasal dari diri santri, tidak semua 

yang datang akan diterima atau ditolak, sehingga setiap santri 

memiliki persepsi dan sikap yang berbeda terhadap bank syariah, 

berikut ini merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi 

dan sikap santri Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan 

Ponorogo terhadap bank syariah: 

a. Keyakinan 

Keyakinan adalah kepercayaan seseorang mengenai kebenaran 

sikap yang dimilikinya. Keyakinan santri akan agama yang 
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dianutnya akan memiliki tingkat keyakinan yang sangat tinggi, 

sebaliknya sikap terhadap adat kebiasaan mungkin akan memiliki 

tingkat keyakinan yang lebih kecil. 

Selama ini santri dianggap sebagai seseorang yang belajar 

mendalami agama islam dan mampu mengembangkannya melalui 

prakti-praktik dalam kehidupan. Selain ilmu agama santri juga 

dididik untuk mampu menguasai ilmu-ilmu kehidupan seperti 

ilmu-ilmu politik, budaya, ekonomi serta beberapa bidang 

lainnya. Seharusnya dengan keyakinan agama yang telah 

dipelajarinya secara mendalam di pondok pesantren mampu 

memberikan keyakinan yang kuat untuk menggunakan jasa bank 

syariah dibandingkan dengan bank konvensional. Namun hal ini 

tidak terjadi di Pondok Pesantren Darul Huda, yang sangat 

berpengaruh bagi santri dalam  menentukan pilihan bank adalah 

orang tua mereka.  

Dapat disimpulkan bahwa santri dalam memilih bank syariah, 

tidak cukup dengan mengandalkan keyakinan agama yang 

dimiliki. Faktor dari luar seperti, hubungan keluarga, hubungsn 

pertemanan serta faktor dari luar yang lain sangat besar 

pengaruhnya. Bank syariah perlu melakukan upaya jemput bola 

kepada masyarakat yang sudah terlanjur nyaman dan terbiasa 

dengan bank konvensional 
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b. Menghindari sistem bunga/riba 

Sistem bunga pada bank konvensional diharamkan 

penerapannya dalam perbankan syariah. Dalam perbankan syariah 

dikenal dengan istilah bagi hasil. Sebenarnya para santri telah 

mengetahui bahwa sistem bunga bertentangan dengan agama 

namun mayoritas santri meskipun menggunakan jasa bank syariah 

tetapi masih tetap menggunakan bank konvensional. 

Salah satu cara untu menghindari bunga pada bank 

konvensional adalah dengan cara menggunakan rekening bank 

syariah sebagai tempat menyimpan uang yang telah dikirimkan 

oleh orang tua santri melaui rekening bank konvensional. Sehingga 

santri hanya memanfaatkan rekening bank konvensional sebagai 

sarana mempermudah menerima keuangan dari orang tua mereka 

yang tidak memakai jasa bank syariah. 

c. Tingkat pengetahuan 

Pengetahuan atau informasi yang dimiliki oleh seseorang 

mengenai objek tertentu akan menimbulkan suatu keyakinan pada 

objek tersebut. Alasan seorang santri memilih menggunakan jasa 

bank syariah dikarenaka pengetahuan bank syariah yang ada pada 

dirinya. Sehingga selain mereka mengetahui apa itu bank syariah, 

bagai mana sistemnya apa saja produknya, mereka juga 

menerapkan ilmu itu dalam praktik yang nyata. 
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2. Faktor Eksternal 

Faktor eksternal merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi 

persepsi dan sikap para santri yang berasal dari luar kendali diri santri, 

beberapa faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi dan sikap 

santri Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo terhadap bank 

syariah adalah sebagai berikut: 

a. Kebijakan Jurusan di Kampus 

Santri Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo 

memiliki persepsi yang positif terhadap bank syariah karena para 

santri kuliah di IAIN Ponorogo dengan jurusan perbankan syariah, 

sehingga santri tersebut memahami apa itu perbankan syariah dan 

bagaimana sistem di dalamnya serta mengetahui perbedaan antara 

bang syariah dengan bank konvensional, kelebihan dan 

kekurangannya karena mereka mempelajari ilmu perbankan 

syariah di kampus. 

Selain memiliki persepsi yang positif mereka juga memiliki 

sikap yang positif dengan dibuktikan dengan kepemilikan 

rekening pada salah satu bank syariah. Kepemilikan pada bank 

syariah ini dikarenakan pihak jurusan mewajibkan para 

mahasiswanya untuk memiliki rekening di bank syariah. Namun 

hal tersebut tidak membuat santri menggunakan layanan bank 

syariah tersebut, karena pada kenyataannya mereka tetap 

menggunakan layanan bank konvensional, dikarenakan orang tua 
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mereka bukanlah pemakai jasa bank syariah sehingga pada saat 

orang tua mereka transfer uang untuk biaya kuliah maupun 

mondok, mereka masih menggunakan bank konvensional yang 

sesuai dengan orang tua mereka. Biaya transfer antar bank yang 

mahal menjadikan alasan santri memilih rekening bank yang 

sesuai dengan orang tua mereka sehingga tidak adanya biaya 

transfer. 

Dari sinilah dapat diketahui bahwa meskipun kampus sudah 

mewajibkan mahasiswanya untuk memiliki rekening di bank 

syariah namun orang tua tetaplah menjadi alasan utama bagi para 

santri dalam menentukan jasa bank manakah yang akan mereka 

gunakan.  

b. Kelompok Teman Sebaya  

Seorang santri yang tinggal di pondok pesantren sudah pasti 

memiliki teman yang jumlahnya lebih dari satu. Antara teman satu 

dengan yang lainnya pastilah memiliki pengetahuan dan wawasan 

yang berbeda-beda. Melalui belajar bersama mereka bisa 

mentransferkan beberapa ilmu yang mereka miliki kepada teman-

temannya. Bukan hanya ilmu dari pesantren maupun kampus saja 

yang akan para santri bahas, namun pengalaman-pengalaman 

menggunakan suatu produk maupun jasa yang pernah para santri 

alami juga sering kali di sampaikan kepada teman-temannya. 
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Seorang santri yang mengetahui pengetahuan mengenai 

perbankan syariah maka dia akan menjelaskan kepada teman-

temannya yang belum mengetahui tentang perbankan syariah. 

Tidak jarang seorang santri apalagi santri putri pasti akan 

menceritakan pengalamannya kepada teman-temannya mengenai 

pengalaman mereka ketika menggunakan jasa perbankan syariah 

mulai dari pelayanannya sampai dengan produk apa yang dia 

gunakan.  

Teman sebaya mempunyai peran yang cukup besar, 

terutama bagi seorang remaja dalam pembentukan sikap. Adanya 

kecenderungan untuk mendapatkan penerimaan dari teman-teman 

sebayanya untuk menjadi bagian dari mereka mendorong para 

remaja mudah dipengaruhi oleh kelompoknya di bandingkan 

dengan sumber lainnya. 

Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa seorang santri 

memilih menggunakan jasa perbankan syariah sebagi tempat 

menabung uangnya, hal tersebut terjadi karena dia mendapatkan 

rekomendasi menabung di bank syariah dari temannya, meskipun 

dia juga masih menggunakan jasa bank konvensional untuk 

menerima kiriman uang dari orang tuannya maupun untuk 

membayar UKT ke kampus. 
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c. Keluarga  

Keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam 

pembentukan sikap ataupun perilaku seseorang. Keluarga 

merupakan lingkungan yang paling dekat karena seseorang 

melakukan interaksi yang lebih intensif dibandingkan dengan 

lingkungan lain. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa sikap 

konsumen terhadap produk tertentu memiliki hubungan yang kuat 

dengan sikap orang tuanya dalam memilih ataupun menggunakan 

suatu produk tertentu. 

Alasan santri menggunakan jasa perbankan syariah 

dikarenakan orang tua mereka juga menggunakan bank syariah, 

dan sebaliknya apabila orang tua santri menggunakan bank 

konvensional maka santri yang bersangkutan juga menggunakan 

bank konvensional. Alasan santri menggunakan salah satu layanan 

perbankan sama dengan orang tua mereka karena untuk 

memudahkan dan memperlancar transaksi keuangan dari orang tua 

kepada santri tersebut. 

Namun disayangkan bahwasannya masih sedikit dari orang 

tua santri yang menggunakan jasa bank syariah sehingga 

kebanyakan para santri juga masih banyak yang menggunakan jasa 

bank konvensional. Menjadi tugas lembaga bank syariah untuk 

mensosialisasikan keberadaan bank syariah untuk segala kalangan 

baik kalangan santri maupun orang tua santri bukan hanya melalui 
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lembaga-lembaga tertentu saja namun menyeluruh segala 

kalangan.  

d. Lingkungan  

Dengan lokasi Pondok Pesantren Darul Huda yang letaknya 

dekat dengan pusat kota maka tidaklah sulit untuk menemukan 

bank, baik bank  syariah maupun  bank konvensional. Beberapa 

santri mengatakan bahwa dia dengan mudah menemukan bank 

syariah bahkan dapat dijangkau dengan naik sepedah. 

Meskipun dari lokasi pondok pesantren tidaklah sulit untuk 

menemukan bank syariah, namun mereka merasa kesulian 

menemukan bank syarih maupun mesin ATM syariah untuk 

wilayah-wilayah tertentu. 

Lingkungan menjadi salah satu faktor yang menentukan 

sikap seseorang untuk menggunakan atau memakai barang 

tertentu. Bagian penting dari lingkungan konsumen adalah 

rangsangan fisik dan sosial yang diciptakan oleh pemasar untuk 

mempengaruhi konsumen. Lingkungan sosial adalah adalah semua 

interaksi sosial yang yang terjadi antara konsumen dengan orang 

sekelilingnya atau antara banyak orang. Lingkungan fisik adalah 

segala sesuatu yang berbentuk fisik di sekeliling konsumen. 

Lingkungan fisik adalah beragam produk, kantor bank maupun 

lokasi mesin ATM. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil pembahasan dalam penelitian mengenai persepsi dan sikap 

santri terhadap bank syariah di pondok pesantren Darul Huda Mayak 

Tonatan Ponorogo, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Persepsi santri Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan 

Ponorogo baik yang menjadi nasabah bank syariah maupun tidak 

adalah bersifat positif. Mayoritas dari mereka mengatakan bahwa bank 

syariah telah menjalankan prinsip-prinsip syariah yang ada. Mereka 

juga menyatakan tidak setuju apabila bank syariah dan bank 

konvensional itu dinyatakan sama.  

2. Sikap santri Pondok Pesantren Darul Huda terhadap bank syariah 

ditunjukkan dengan memilih menjadi nasabah bank syariah, meskipun 

beberapa dari mereka masih menggunakan bank konvensional dalam 

melakukan transaksi tertentu. Selain itu mereka juga meyakini bahwa 

bunga bank pada bank konvensional itu dilarang oleh agama, namun 

demi kemudahan dan kenyamanan ketika menerima kiriman uang dari 

orang tua para santri juga masih menggunakan jasa bank konvensional. 

Namun sikap positif yang ditunjukkan oleh para santri belumlah 

konsisten. Disamping menggunakan jasa bank syariah juga masih 

banyak yang menggunakan jasa bank konvensional 
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3. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dan sikap santri pondok 

pesantren darul huda mayak tonatan ponorogo terhadap bank syariah 

itu ada dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor 

internal meliputi keyakinan, menghindari sistem bunga/riba dan dari 

faktor tingkat pengetahuan santri. Faktor eksternal meliputi kebijakan 

jurusan di kampus, kelompok teman sebaya, keluarga dan juga faktor 

lingkungan. 

 

B. Saran 

1. Para santri yang telah memiliki persepsi yang positif terhadap bank 

syariah sebaiknya juga menggunakan jasa bank syariah. Dengan 

harapan, semakin banyak santri yang menggunakan jasa bank syariah 

maka mereka dapat mempengaruhi orang-orang terdekatnya untuk ikut 

serta menggunakan jasa bank syariah.  

2. Para santri yang telah memiliki sikap positif untuk menggunakan jasa 

bank syariah sebaiknya lebih konsisten lagi dalam penggunaan jasa 

bank syariah. Dengan lebih konsisten maka untuk kedepannya 

perkembangan bank syariah juga akan bisa lebih bersaing dengan bank 

konvensional. 

3. Bagi bank syariah seharusnya melakukan pendekatan dengan santri 

dengan memberikan pemasaran, jenis poduk, dan pelayanan yang lebih 

baik, bukan lagi hanya menonjolkan halal-haram. Sosialisasi sebaiknya 

dilakukan bukan hanya kepada santri saja tapi juga lebih meluas lagi 
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yaitu kepada orang tua santri. Dalam penelitian ini dapat kita ketahui 

bahwa faktor yang sangat berpengaruh bagi santri dalam menentukan 

bank mana yang mereka gunakan adalah orang tua. Jadi dengan 

menentukan siapakah yang menjadi stake holder terbesar, itulah yang 

harus menjadi perhatian lembaga perbankan syariah. 
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TRANSKIP WAWANCARA 

 

No Wawancara : 01/1-W/11-V/2019 

Nama Informan : Irma Yosi Oktavia 

Identitas Informan : Santri (Nasabah bank syariah) 

Hari/Tanggal  : Sabtu, 11 Mei 2019 

Waktu   : 19.00-19.30 

Tempat Wawancara : Asrama Madinah  

Topik Wawancara : Persepsi dan sikap santri terhadap bank syariah 

 Materi wawancara 

Peneliti  Apa yang anda ketahui tentang bank syariah?  

Informan  Menurut saya bank syariah adalah bank yang dalam menjalankan 

usaha  perbankan sesuai dengan hukum-hukum islam dan bank syariah 

itu tidak seperti bank konvensional yang ada bunganya. 

Peneliti Menurut anda sudahkah sistem bank syariah saat ini sudah sesuai 

dengan prinsip syariah? 

Informan Sesuai dengan namanya yaitu bank syariah maka saya yakin sistemnya 

sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, walaupun mungkin masih 

ada yang belum sesuai itu saya anggap sebagai proses, karena 

perkembangan bank syariah itu sendiri juga masih baru. 

Peneliti  Menurut anda bagaimanakah pelayanan bank syariah? 

Informan  Pelayanan bank syariah itu baik dan ramah makanya saya memilih 

menggunakan jasa bank syariah. 

Peneliti  Setuju atau tidak setuju dengan informasi yang menyatakan bahwa 

antara bank syariah dan bank konvensional itu sama? 

Informan  Tidak setuju, dilihat dari segi namanya saja sudah berbeda maka 

sistem dan lainnya juga berbeda. 

Peneliti  Untuk mengelola keuangan anda, bank syariah manakah yang anda 

gunakan? 

Informan  Bank Mandiri syariah 

Peneliti  Mengapa anda menggunakan jasa bank tersebut? 

Informan  Saya lebih percaya saja kepada bank syariah, ada kata syariah di 

belakang nama banknya dan menurut saya lebih terpercaya, 



 

 

pelayanannya juga ramah.  

Peneliti  Selain dari bank syariah yang anda gunakan sekarang ini, apakah anda 

juga menggunakan jasa dari bank yang lainnya? Mengapa? 

Informan  Tidak, saya hanya menggunakan jasa bank mandiri syariah saja,  

karena saya sudah yakin dengan bank syariah itu terbaik, baik dari segi 

dunia dan akhirat. 

Peneliti Menurut anda apa kelebihan dan kekurangan yang ada di bank 

syariah? 

Informan   Kelebihan dari bank syariah itu lebih murah, karena dibank syariah 

bisa menabung minimal Rp 100.000, kelebihan yang lainnya 

mudah dijangkau kalau dari lokasi pondok. 

 Kalau berbicara kekurangan saya tidak begitu mempermasalahkan 

kekurangan yang ada pada bank syariah karena bank syariah juga 

masih berkembang, yang terpenting adalah saya percaya bahwa 

bank syariah sudah sesui dengan keyakinan saya  

Peneliti Dari lokasi pondok pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo 

apakah anda kesulitan menemukan bank syariah? 

Informan  Tidak, dari pondok pesantren ini saya sangat mudah menjangkau bank 

syariah termasuk bank syariah yang saya gunakan yaitu bank Mandiri 

syariah 

Peneliti  Apa harapan anda untuk perkembangan bank syariah kedepan? 

Informan  Harapan terbesar saya semoga bank syariah tetap bernaung dalam 

hukum syariah islam tentang perbankan syariah 

 

  



 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

 

No Wawancara :02/2-W/11-V/2019 

Nama Informan : Khoiru Anisa 

Identitas Informan : Santri (Nasabah bank syariah) 

Hari/Tanggal  : Sabtu, 11 Mei 2019 

Waktu   : 19.00-19.30 

Tempat Wawancara : Asrama Madinah 

Topik Wawancara : Persepsi dan sikap santri terhadap bank syariah 

 Materi wawancara 

Peneliti  Apa yang anda ketahui tentang bank syariah?  

Informan  Bank syariah adalah bank yang bernuansa islam baik dari segi 

prodaknya maupun pelayanan dan penampilan karyawannya 

Peneliti Menurut anda sudahkah sistem bank syariah saat ini sudah sesuai 

dengan prinsip syariah? 

Informan Sudah  

Peneliti  Menurut anda bagaimanakah pelayanan bank syariah? 

Informan  Untuk pelayanan bank syariah saya rasa sudah cukup baik 

Peneliti  Setuju atau tidak setuju dengan informasi yang menyatakan bahwa 

antara bank syariah dan bank konvensional itu sama? 

Informan  Tidak setuju 

Peneliti  Untuk mengelola keuangan anda, bank syariah manakah yang anda 

gunakan? 

Informan  BRI  syariah 

Peneliti  Mengapa anda menggunakan jasa bank tersebut? 

Informan  Karena kebijakan jurusan di kampus IAIN Ponorogo maka saya 

menggunakan jasa bank ini 

Peneliti  Selain dari bank syariah yang anda gunakan sekarang ini, apakah anda 

juga menggunakan jasa dari bank yang lainnya? Mengapa? 

Informan  Ya saya menggunakan jasa bank lainnya yaitu bank Mandiri, saya 

memilih jasa bank ini karena orangtua saya juga menggunakan bank 

ini, 

Peneliti Menurut anda apa kelebihan dan kekurangan yang ada di bank 



 

 

syariah? 

Informan   Kelebihannya pelayanan lebih ramah, prodaknya lebih banyak 

dibandingkan bank konvensional. 

 Kekurangannya bank syariah masih sulit dijangkau tidak seperti 

bank BRI yang ada di mana-mana baik kantornya maupun mesin 

ATM. 

Peneliti Dari lokasi pondok pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo 

apakah anda kesulitan menemukan bank syariah? 

Informan  Dari pondok pesantren Darul Huda yang berada di wilayah perkotaan 

tidaklah sulit untuk menemukan lokasi bank syariah berada. 

Peneliti  Apa harapan anda untuk perkembangan bank syariah kedepan? 

Informan  Meneurut saya bank syariah itu masih sangat jarang dijumpai jadi 

harapan     saya kedepannya bank syariah dapat dijumpai dimana-mana 

seperti bank BRI yang sangat mudah dijumpai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

 

No Wawancara : 03/03-W/11-V/2019 

Nama Informan : Wanda Lestari  

Identitas Informan : Santri (Nasabah bank syariah) 

Hari/Tanggal  : Sabtu, 11 Mei 2019 

Waktu   : 21.00-21.30 

Tempat Wawancara : Asrama Madinah 

Topik Wawancara : Persepsi dan sikap santri terhadap bank syariah 

 Materi wawancara 

Peneliti  Apa yang anda ketahui tentang bank syariah?  

Informan  Bank syariah adalah bank yang sistemnya sesuai dengan hukum islam, 

di bank syariah itu adanya bagi hasil bukan bunga seperti yang ada 

pada bank konvensional. 

Peneliti Menurut anda sudahkah sistem bank syariah saat ini sudah sesuai 

dengan prinsip syariah? 

Informan Sudah  

Peneliti  Menurut anda bagaimanakah pelayanan bank syariah? 

Informan  Pelayanannya sudah baik, senyum, salam sapa diterapkan oleh 

pegawai bank syariah 

Peneliti  Setuju atau tidak setuju dengan informasi yang menyatakan bahwa 

antara bank syariah dan bank konvensional itu sama? 

Informan  Tidak setuju, meskipun sama-sama lembaga perbankan namun 

keduanya berbeda. 

Peneliti  Untuk mengelola keuangan anda, bank syariah manakah yang anda 

gunakan? 

Informan  BMD Syariah 

Peneliti  Mengapa anda menggunakan jasa bank tersebut? 

Informan  Pada awalnya saya ingin memiliki rekening bank yang dihkususkan 

untuk tabungan yang terbebas dari bunga dan kakak saya 

merekomendasikan bank tersebut. 

Peneliti  Selain dari bank syariah yang anda gunakan sekarang ini, apakah anda 

juga menggunakan jasa dari bank yang lainnya? Mengapa? 



 

 

Informan  Ya saya menggunakan jasa bank BRI konvensional, bang tersebut saya 

gunakan untuk menerima transferan uang dari orang tua. 

Peneliti Menurut anda apa kelebihan dan kekurangan yang ada di bank 

syariah? 

Informan   Kelebihannya sistem sesuai hukum islam, dan juga adanya bagi 

hasil 

 Kekurangannya masih sulit ditemukannya bank syariah di wilayah 

tertentu tidak seperti bank BRI yang dimana-mana mudah sekali 

ditemukan. 

Peneliti Dari lokasi pondok pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo 

apakah anda kesulitan menemukan bank syariah? 

Informan  Jika dari lokasi pondok pesantren Darul Huda tidaklah sulit untuk 

menemukan bank syariah, karena lokasi pondok pesantren darul huda 

berada di tengah kota. 

Peneliti  Apa harapan anda untuk perkembangan bank syariah kedepan? 

Informan  Saya berharap bank syariah dapat di temukan di mana-mana sehingga 

aksesnya mudah. 

 

  



 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

 

No Wawancara : 04/04-W/13-V/2019 

Nama Informan : Uswatun Khasanah 

Identitas Informan : Santri (Nasabah bank syariah) 

Hari/Tanggal  : Senin, 13 Mei 2019 

Waktu   : 12.30-13.00 

Tempat Wawancara : Asrama Shofa  

Topik Wawancara : Persepsi dan sikap santri terhadap bank syariah 

 Materi wawancara 

Peneliti  Apa yang anda ketahui tentang bank syariah?  

Informan  Bank yang dalam menjalankannya menerapkan hukum-hukum islam 

Peneliti Menurut anda sudahkah sistem bank syariah saat ini sudah sesuai 

dengan prinsip syariah? 

Informan Sudah  

Peneliti  Menurut anda bagaimanakah pelayanan bank syariah? 

Informan  Menurut saya pelayanan bank syariah lebih baik dibandingkan dengan 

bank konvensional 

Peneliti  Setuju atau tidak setuju dengan informasi yang menyatakan bahwa 

antara bank syariah dan bank konvensional itu sama? 

Informan  Tidak setuju 

Peneliti  Untuk mengelola keuangan anda, bank syariah manakah yang anda 

gunakan? 

Informan  BRI  syariah 

Peneliti  Mengapa anda menggunakan jasa bank tersebut? 

Informan  Saya pertama kali mengenal bank syariah dari teman saya, dia 

menjelaskan beberapa kelebihan yang ada pada bank syariah, dari 

sanalah saya memutuskan untuk menggunakan rekening bank BRI 

Syariah sebagai rekening khusus tabungan, sedangkan untuk keperluan 

lainnya saya tetap menggunakan bank BRI konvensional 

Peneliti  Selain dari bank syariah yang anda gunakan sekarang ini, apakah anda 

juga menggunakan jasa dari bank yang lainnya? Mengapa? 

Informan  Saya menggunakan bank BRI dikarenakan orangtua saya juga 



 

 

memakai bank ini dan juga bank BRI sangatlah mudah untuk dijumpai. 

Peneliti Menurut anda apa kelebihan dan kekurangan yang ada di bank 

syariah? 

Informan   Untuk kelebihan pada bank syariah adalah pada prodaknya yang 

bermacam-macam 

 Kekurangannya terletak pada lokasi bank yang masih sangat jarang 

di jumpai selain itu bangunannya masih kecil sehingga masih 

banyak masyarakat yang belum mengetahui keberadaan bank 

syariah.  

Peneliti Dari lokasi pondok pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo 

apakah anda kesulitan menemukan bank syariah? 

Informan  Tidak sulit untuk menemukan bank syariah dari lokasi pondok 

pesantren Darul Huda, bahkan sekarang untuk ATM bank BRI Syariah 

sudah ada di kampus IAIN Ponorogo. 

Peneliti  Apa harapan anda untuk perkembangan bank syariah kedepan? 

Informan  Saya berharap bank syariah menjadi semakin mudah dijangkau seperti 

halnya  bank konvensional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

 

No Wawancara : 05/05-W/14-V/2019 

Nama Informan : Ninda Dzumirotil 

Identitas Informan : Santri (Nasabah bank syariah) 

Hari/Tanggal  : Selasa, 14 Mei 2019 

Waktu   : 21.30-21.45 

Tempat Wawancara : Madrasah Arafah 

Topik Wawancara : Persepsi dan sikap santri terhadap bank syariah 

 Materi wawancara 

Peneliti  Apa yang anda ketahui tentang bank syariah?  

Informan  Setahu saya bank syariah itu adalah bank yang tidak memakai sistem 

bunga tapi memakai bagi hasil dan sistemnya sesuai dengan hukum-

hukum islam 

Peneliti Menurut anda sudahkah sistem bank syariah saat ini sudah sesuai 

dengan prinsip syariah? 

Informan Sudah  

Peneliti  Menurut anda bagaimanakah pelayanan bank syariah? 

Informan  Pelayanannya mulai dari security, CS dan tallernya sangat ramah, 

memberikan pelayanan yang sangat baik 

Peneliti  Setuju atau tidak setuju dengan informasi yang menyatakan bahwa 

antara bank syariah dan bank konvensional itu sama? 

Informan  Tidak setuju, karena bank syariah itu berdasarkan syariat islam namun 

bank konvensional itu tidak. 

Peneliti  Untuk mengelola keuangan anda, bank syariah manakah yang anda 

gunakan? 

Informan  BRI  syariah 

Peneliti  Mengapa anda menggunakan jasa bank tersebut? 

Informan  Orang tua saya menggunakan jasa bank BRI Syariah jadi saya juga 

menggunakan bank ini. 

Peneliti  Selain dari bank syariah yang anda gunakan sekarang ini, apakah anda 

juga menggunakan jasa dari bank yang lainnya? Mengapa? 

Informan  Tidak,karena ibu memakai bank BRI syariah jadi saya juga memakai 



 

 

bank ini, sehingga jika ibu mentransfer uang ke rekening saya tidak 

dikenai biaya transfer. 

Peneliti Menurut anda apa kelebihan dan kekurangan yang ada di bank 

syariah? 

Informan   Kelebihannya meskipun bank syariah masih termasuk baru di 

indonesia, namun untuk pelayanan sudah bisa bersaing dengan 

bank konvensional yang sudah memiliki nama di masyarakat. 

 Kekurangganya bank syariah ini masih baru, jadi masih sangat 

jarang sekali yang mengetahuinya. 

Peneliti Dari lokasi pondok pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo 

apakah anda kesulitan menemukan bank syariah? 

Informan  Tidak, lokasi pondok yang dekat dengan pusat kota maka saya sangat 

mudah menemukan bank, baik bank konvensional maupun bank 

syariah, saya juga sangat mudah menemukan bank BRI Syariah 

Peneliti  Apa harapan anda untuk perkembangan bank syariah kedepan? 

Informan  Bank syariah menjadi lebih baik kedepannya, dan pelayanan bank 

syariah   menjadi lebih mudah dijangkau hingga daerah-daerah 

terpelosok  

 

  



 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

 

No Wawancara : 06/06-W/14-V/2019 

Nama Informan : Mursidah 

Identitas Informan : Santri (Nasabah bank syariah) 

Hari/Tanggal  :  Selasa, 14 Mei 2019 

Waktu   : 21.45-22.00 

Tempat Wawancara : Madrasah Arafah 

Topik Wawancara : Persepsi dan sikap santri terhadap bank syariah 

 Materi wawancara 

Peneliti  Apa yang anda ketahui tentang bank syariah?  

Informan  Bank syariah itu adalah bank yang sesuai dengan hukum-hukum 

syariat islam dan juga tidak ada bunganya 

Peneliti Menurut anda sudahkah sistem bank syariah saat ini sudah sesuai 

dengan prinsip syariah? 

Informan Sudah  

Peneliti  Menurut anda bagaimanakah pelayanan bank syariah? 

Informan  Untuk pelayanan antara bank konvensional dan bank syariah itu sama-

sama baik dan juga pegawainya sangat ramah. 

Peneliti  Setuju atau tidak setuju dengan informasi yang menyatakan bahwa 

antara bank syariah dan bank konvensional itu sama? 

Informan  Antara bank syariah dan bank konvensional itu berbeda, di bank 

syariah saya banyak menemukan akad-akad yang tidak ada di bank 

konvensional 

Peneliti  Untuk mengelola keuangan anda, bank syariah manakah yang anda 

gunakan? 

Informan  BRI  syariah 

Peneliti  Mengapa anda menggunakan jasa bank tersebut? 

Informan  Pertama kali direkomendasi oleh teman, setelah saya pelajari saya 

akhirnya memilih bank BRI Syariah untuk menabung. 

Peneliti  Selain dari bank syariah yang anda gunakan sekarang ini, apakah anda 

juga menggunakan jasa dari bank yang lainnya? Mengapa? 

Informan  Selain dari bank BRI Syariah saya juga memiliki rekening di bank BRI 



 

 

konvensional, rekening ini saya gunakan untuk menerima transfer dari 

orang tua dan juga untuk transfer belanja online. 

Peneliti Menurut anda apa kelebihan dan kekurangan yang ada di bank 

syariah? 

Informan   Kelebihannya tidak adanya registrasi bulanan dan akan mendapat 

bonus tiap bulannya 

 Kekurangannya masih lumayan sulit menemukan ATM bank 

syariah dan juga kadang terjadi error, dan kantornya masih kecil. 

Peneliti Dari lokasi pondok pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo 

apakah anda kesulitan menemukan bank syariah? 

Informan  Tidak, bank BRI Syariah lokasinya tidak begitu jauh dari pondok 

pesantren Darul Huda, untuk menuju kesana saya hanya memakai 

sepedah. 

Peneliti  Apa harapan anda untuk perkembangan bank syariah kedepan? 

Informan  Semoga kedepannya lebih baik lagi dan bisa bersaing dengan bank 

konvensional 

 

  



 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

 

No Wawancara : 07/07-W/15-V/2019 

Nama Informan : Wafa Jamilatun 

Identitas Informan : Santri (Nasabah bank syariah) 

Hari/Tanggal  : Rabu, 15 Mei 2019 

Waktu   : 08.00-08.30 

Tempat Wawancara : Madrasah Marwah 

Topik Wawancara : Persepsi dan sikap santri terhadap bank syariah 

 Materi wawancara 

Peneliti  Apa yang anda ketahui tentang bank syariah?  

Informan  Bank yang dalam sistemnya menggunakan sistem syariah, dan tidak  

menggunakan bunga tapi menggunakan bagi hasil 

Peneliti Menurut anda sudahkah sistem bank syariah saat ini sudah sesuai 

dengan prinsip syariah? 

Informan Sudah  

Peneliti  Menurut anda bagaimanakah pelayanan bank syariah? 

Informan  Menurut saya pelayanan bank syariah itu baik dan ramah, terbukti 

ketika saya pertama kali membuka tabungan di bank syariah untuk 

pertama kali saya di layani dengan sabar dan sangat baik 

Peneliti  Setuju atau tidak setuju dengan informasi yang menyatakan bahwa 

antara bank syariah dan bank konvensional itu sama? 

Informan  Tidak setuju,saya memiliki rekening di bank syariah dan bank 

konvensional jadi saya tidak setuju kalau kedua bank ini dikatakan 

sama yaitu dilihat dari sistem dan juga produk-produknya berbeda. 

Peneliti  Untuk mengelola keuangan anda, bank syariah manakah yang anda 

gunakan? 

Informan  BRI  syariah 

Peneliti  Mengapa anda menggunakan jasa bank tersebut? 

Informan  Berawal dari teman saya yang memberitahu saya mengenai bank 

syariah, dari penjelasannya saya tertarik untuk menabung di bank 

syariah. 

Peneliti  Selain dari bank syariah yang anda gunakan sekarang ini, apakah anda 



 

 

juga menggunakan jasa dari bank yang lainnya? Mengapa? 

Informan  BRI biasa (konvensional), saya berasal dari luar jawa yang mana bank 

syariah masih sulit ditemukan dan orang tua saya memakai bank BRI 

maka saya juga masih menggunakan bank BRI untuk menerima 

transfer dari orang tua, karena kalau antar bank mahal. 

Peneliti Menurut anda apa kelebihan dan kekurangan yang ada di bank 

syariah? 

Informan   Kelebihannya memberikan keuntungan yang sangat besar, baik 

dari segi dunia maupun akhirat, di bank syariah juga tidak adanya 

bunga tiap bulan malah nasabah mendapatkan bonus. 

 Kekurangannya unit bank syariah masih belum saya temukan di 

sekitar tempat tinggal saya, perlu ke kota terlebih dahulu jika ingin 

menemukan bank syariah walaupun sebenarnya sudah ada layanan 

onlinenya tetapi tidak semuanya bisa online. 

Peneliti Dari lokasi pondok pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo 

apakah anda kesulitan menemukan bank syariah? 

Informan  Tidak saya sangat mudah untuk menemukan bank BRI syariah, ATM 

sekarang juga dengan mudah karena ada di kampus. 

Peneliti  Apa harapan anda untuk perkembangan bank syariah kedepan? 

Informan  Bank syariah lebih dikenal masyarakat luas sehingga bank syariah 

menjadi   pilihan utama masyarakat Indonesia 

 

 

  



 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

 

No Wawancara : 08/08-W/15-V/2019 

Nama Informan : Ratna Sari 

Identitas Informan : Santri (Nasabah bank syariah) 

Hari/Tanggal  : Rabu, 15 Mei 2019 

Waktu   : 09.30-10.00 

Tempat Wawancara : Kantor Madinah 

Topik Wawancara : Persepsi dan sikap santri terhadap bank syariah 

 Materi wawancara 

Peneliti  Apa yang anda ketahui tentang bank syariah?  

Informan  Bank yang berdasar pada hukum-hukum islam pada keseluruhan 

aktifitasnya. 

Peneliti Menurut anda sudahkah sistem bank syariah saat ini sudah sesuai 

dengan prinsip syariah? 

Informan Sudah  

Peneliti  Menurut anda bagaimanakah pelayanan bank syariah? 

Informan  Menurut saya pelayanan bank syariah lebih memuaskan dibandingkan 

bank konvensional. 

Peneliti  Setuju atau tidak setuju dengan informasi yang menyatakan bahwa 

antara bank syariah dan bank konvensional itu sama? 

Informan  Antara bank syariah dan bank konvensional itu sudah jelas berbeda 

walaupun sama-sama lembaga perbankan, bank syariah itu lebih pada 

mengedepankan hukum-hukum islam. 

Peneliti  Untuk mengelola keuangan anda, bank syariah manakah yang anda 

gunakan? 

Informan  BRI  syariah 

Peneliti  Mengapa anda menggunakan jasa bank tersebut? 

Informan  Karena kebijakan kampus yang mewajibkan jurusan perbankan syariah 

untuk memiliki rekening di bank syariah maka saya sampai sekarang 

dalam bertransaksi menggunakan jasa bank syariah. 

Peneliti  Selain dari bank syariah yang anda gunakan sekarang ini, apakah anda 

juga menggunakan jasa dari bank yang lainnya? Mengapa? 



 

 

Informan  Tidak, rekening bank yang saya miliki pertama kali adalah rekening 

tabungan faedah BRI Syariah, memang pada awalnya saya memiliki 

rekening di bank ini dikarenakan diwajibkan oleh kebijakan jurusan, 

namun lama-kelamaan saya menggunakannya untuk transaksi yang 

lain. 

Peneliti Menurut anda apa kelebihan dan kekurangan yang ada di bank 

syariah? 

Informan   Kelebihannya pasti bebas dari riba, pelayanannya ramah, adanya 

bonus bagi nasabah 

 Untuk kekurangannya masih sangat jarang ditemukan kantor unit 

bank syariah begitu juga mesin ATM masih jarang ditemukan. 

Peneliti Dari lokasi pondok pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo 

apakah anda kesulitan menemukan bank syariah? 

Informan  Tidak, kalau dari pondok pesantren Darul Huda ini saya masih sangat 

mudah menemukan bank syariah, dan saya juga lumayan mudah 

menjangkau ATM bank BRI Syariah yaitu ada di dekat kampus IAIN. 

Peneliti  Apa harapan anda untuk perkembangan bank syariah kedepan? 

Informan  Semoga bank syariah mampu memberikan pelayanan-pelayanan yang 

dibutuhkan masyarakat terutama kalangan santri 

 

  



 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

 

No Wawancara : 09/09-W/16-V/2019 

Nama Informan : Rumaidah 

Identitas Informan : Santri (Nasabah bank syariah) 

Hari/Tanggal  : Kamis, 16 Mei 2019 

Waktu   : 09.00-09.30 

Tempat Wawancara : Asrama Gedung baru  

Topik Wawancara : Persepsi dan sikap santri terhadap bank syariah 

 Materi wawancara 

Peneliti  Apa yang anda ketahui tentang bank syariah?  

Informan  Bank syariah adalah bank yang melakukan kegiatannya sesuai dengan 

prinsip islam, dengan berbagai akad yang digunakan  

Peneliti Menurut anda sudahkah sistem bank syariah saat ini sudah sesuai 

dengan prinsip syariah? 

Informan Sejatinya sudah menerapkan prinsip-prinsip islam, namun prinsip 

muamalah   yang digunakan adalah sistem muamalah kontemporer 

bukan sistem muamalah terdahulu 

Peneliti  Menurut anda bagaimanakah pelayanan bank syariah? 

Informan  Menurut saya pelayanan bank syariah sudah baik, baik dari front line 

maupun marketingnya 

Peneliti  Setuju atau tidak setuju dengan informasi yang menyatakan bahwa 

antara bank syariah dan bank konvensional itu sama? 

Informan  Tidak, saya tidak menyetujui jika bank syariah dan bank konvensional 

itu sama, mayoritas orang yang mengatakan antara bank syariah dan 

bank konvensional itu sama karena mereka belum mengetahui 

bagaimana prinsip islam itu sendiri, mereka lebih mengunggulkan 

lebih murah mana dan memang masalah biaya dalam transaksi lebih 

murah bank konvensional, karena bank syariah saat ini 

perkembangannya masih kecil dan belum menyeluruh sedangkan bank 

konvensional merupakan bisnis perbankan yang sudah besar sehingga 

tingkat marginnya lebih besar di bank konvensional. Perbedaan yang 

lainnya yaitu terletak pada akad-akad yang digunakan, jika di bank 



 

 

konvensional akad yang digunakan  hanyalah akad hutang piutang 

sedangkan di bank syariah itu menggunakan sistem muamalah 

kontemporer yang mana ada beberapa akad yang digunakan mulai 

hutang piutang, bagi hasil, sewa dan lainnya. 

Peneliti  Untuk mengelola keuangan anda, bank syariah manakah yang anda 

gunakan? 

Informan  BRI  syariah 

Peneliti  Mengapa anda menggunakan jasa bank syariah? 

Informan  Alasan saya menggunakan bank syariah, yang pertama adalah untuk 

mengaplikasikan ilmu syariah muamalah yang telah saya ketahui di 

dalam kehidupan saya. Alasan yang kedua adalah saldo minimal yaitu 

Rp 50.000 tidak akan hangus sampai kapanpun.  

Peneliti  Selain dari bank syariah yang anda gunakan sekarang ini, apakah anda 

juga menggunakan jasa dari bank yang lainnya? Mengapa? 

Informan  Ya saya menggunakan jasa bank lainnya yaitu bank BRI 

Konvensional. Saya menggunakan jasa bank ini sebagai transaksi 

transfer karena di daerah tempat tinggal saya belum ada bank syariah. 

Peneliti Menurut anda apa kelebihan dan kekurangan yang ada di bank 

syariah? 

Informan   Kelebihan bank syariah yang pertama, yaitu lebih 

mengistiqomahkan prinsip-prinsip muamalah yang ada dalam 

islam, yang kedua itu pelayanan bank syariah itu ramah, dan yang 

ketiga adalah apabila kita menabung dan saldonya tinggal saldo 

minimal maka sampai kapanpun tidak akan hangus. 

 Kekurangan bank syariah yaitu kurang menyeluruh tidak seperti 

bank syariah yang mana di setiap kecamatan ada unit-unit bank 

konvensional, andai bank syariah memiliki unit-unit di setiap 

kecamatan saya yakin bank syariah pasti akan mengalami 

perkembangan yang pesat. 

Peneliti Dari lokasi pondok pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo 

apakah anda kesulitan menemukan bank syariah? 

Informan  Tidak, dengan letak pondok pesantren Darul Huda yang berada di 

pusat kota dan dekat dengan bank BRI Syariah saya tidak kesulitan 

untuk melakukan transaksi ataupun menemukan bank syariah. 

Peneliti  Apa harapan anda untuk perkembangan bank syariah kedepan? 

Informan   Saya berharap bank syariah melakukan promosi pada seluruh 

elemen     masyarakat yang mana sebagian besar masyarakat di 

Indonesia ini adalah beragama islam, namun banyak dari 

masyarakatnya kurang memahami sistem muamalah yang ada 

dalam islam sehingga banyak dari masyarakat masih banyak yang 



 

 

menggunakan bank konvensional dibandingkan menggunakan 

bank syariah. 

 Saya berharap lebih banyak orang yang menabung ataupun 

melakukan pembiayaan di bank syariah, karena dengan banyaknya 

orang yang menabung ataupu transaksi yang lainnya maka akan 

meningkatkan margin bagi bank syariah sehingga harga atau biaya 

yang ditawarkan oleh bank syariah akan lebih murah. 

 Saya berharap kepada seluruh mahasiswa terkhusus lahi mahasiswa 

FEBI lebih aktif bertransaksi di bank syariah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

 

No Wawancara : 10/10-W/16-V/2019 

Nama Informan : Emi Rokhayati 

Identitas Informan : Santri (Nasabah bank syariah) 

Hari/Tanggal  : Kamis, 16 Mei 2019 

Waktu   : 09.30-10.00 

Tempat Wawancara : Asrama Shofa 

Topik Wawancara : Persepsi dan sikap santri terhadap bank syariah 

 Materi wawancara 

Peneliti  Apa yang anda ketahui tentang bank syariah?  

Informan  Bank syariah adalah suatu lembaga perbankan yang mana dalam 

menjalankan transaksinya sesuai dengan hukum-hukum islam.  

Peneliti Menurut anda sudahkah sistem bank syariah saat ini sudah sesuai 

dengan prinsip syariah? 

Informan Menurut saya sudah, dibuktikan dengan adanya berbagai akad yang 

digunakan dalam perbankan syariah serta dari etika pegawainya sudah 

sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. 

Peneliti  Menurut anda bagaimanakah pelayanan bank syariah? 

Informan  Menurut saya pelayanan bank syariah lebih baik dibandingkan dengan 

bank konvensional 

Peneliti  Setuju atau tidak setuju dengan informasi yang menyatakan bahwa 

antara bank syariah dan bank konvensional itu sama? 

Informan  Tidak setuju, karena bank syariah itu sudah pasti dalam menjalankan 

kegiatannya selain mengacu pada undang-undang yang ada juga 

berdasarkan hukum-hukum islam. 

Peneliti  Untuk mengelola keuangan anda, bank syariah manakah yang anda 

gunakan? 

Informan  BRI  syariah 

Peneliti  Mengapa anda menggunakan jasa bank tersebut? 

Informan  Saya menggunakan jasa bank syariah sebagai tempat untuk menabung 

yang bebas dari bunga bank yang mana hukumnya adalah haram. 

Peneliti  Selain dari bank syariah yang anda gunakan sekarang ini, apakah anda 



 

 

juga menggunakan jasa dari bank yang lainnya? Mengapa? 

Informan  Saya masih tetap menggunakan jasa bank konvensional yaitu bank 

BRI, saya memilih bank BRI untuk menerima transfer dari orang tua 

dan juga membayar UKT ke kampus 

Peneliti Menurut anda apa kelebihan dan kekurangan yang ada di bank 

syariah? 

Informan   Sebenarnya kelebihan dari bank syariah itu banyak sekali salah 

satunya adalah bebas dari sistem bunga sehingga bebas dari riba. 

 Sedangkan kekurangan dari bank syariah adalah masih sulit 

ditemukan dan adanya masih di daerah perkotaan saja. 

Peneliti Dari lokasi pondok pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo 

apakah anda kesulitan menemukan bank syariah? 

Informan  Tidak, dengan lokasi pondok pesantren Darul Huda ini sangat mudah 

sekali untuk menuju beberapa bank baik bank konvensional maupun 

bank syariah 

Peneliti  Apa harapan anda untuk perkembangan bank syariah kedepan? 

Informan  Bank syariah mampu seperti bank konvensional terutama bank BRI 

yang mana pelayanannya mampu di jangkau hingga daerah-daerah 

pedesaan sekalipun. 

 

  



 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

 

No Wawancara : 11/11-W/11-V/2019 

Nama Informan : Santi Supriyani 

Identitas Informan : Santri non nasabah bank syariah 

Hari/Tanggal  : Sabtu, 11 Mei 2019 

Waktu   : 19.00-19.30 

Tempat Wawancara : Asrama Madinah  

Topik Wawancara : Persepsi dan sikap santri terhadap bank syariah 

 Materi wawancara 

Peneliti  Apa yang anda ketahui tentang bank syariah?  

Informan  Menurut saya bank syariah adalah bank yang dalam menjalankan usaha  

perbankan sesuai dengan hukum-hukum islam dan bank syariah itu tidak seperti 

bank konvensional yang ada bunganya. 

Peneliti Apakah pelaksanaan bank syariah sudah sesuai dengan ketentuan syariah? 

Informan Sudah  

Peneliti  Apakah anda menggunakan pelayanan bank syariah? 

Informan  Saat ini saya tidak menggunakan layanan bank syariah, saya menggunakan BRI 

biasa (konvensional) 

Peneliti  Kenapa anda lebih memilih menggunakan layanan bank konvensional 

dibandingkan dengan bank syariah? 

Informan  Alasan saya karena orang tua saya menggunakan bank BRI jadi saya juga 

menggunakan bank BRI 

Peneliti  Transaksi apa saja yang sering anda gunakan? 

Informan  Menerima kiriman uang dari orang tua, bayar online shop dan juga bayar UKT 

kampus 

Peneliti  Apa perbedaan bank syariah dan bank konvensional? 

Informan  Kalau bank syariah itu tidak ada bunga dan kalau bank konvensional ada  

bunganya 

Peneliti  Apakah anda tertarik untuk menggunakan layanan bank syariah? 

Informan  Ya saya tertarik untuk menggunakan layanan bank syariah. 



 

 

Peneliti  Apa harapan anda untuk perkembangan bank syariah kedepan? 

Informan  Lebih melakukan sosialisasi tentang perbankan syariah kepada masyarakat 

termasuk kalangan santri agar mereka lebih tahu tentang perbankan syariah 

sehingga banyak dari masyarakat lebih memilih bank syariah dibandingkan bank 

konvensional. 

  



 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

 

No Wawancara :12/12-W/11-V/2019 

Nama Informan : Bella Amalia 

Identitas Informan : Santri non nasabah bank syariah 

Hari/Tanggal  : Sabtu, 11 Mei 2019 

Waktu   : 19.00-19.30 

Tempat Wawancara : Asrama Madinah 

Topik Wawancara : Persepsi dan sikap santri terhadap bank syariah 

 Materi wawancara 

Peneliti  Apa yang anda ketahui tentang bank syariah? 

Informan  Bank syariah adalah bank yang bernuansa islam baik dari segi prodaknya 

maupun pelayanan dan penampilan karyawannya 

Peneliti  Apakah pelaksanaan bank syariah sudah sesuai dengan ketentuan syariah? 

Informan  Kalau dilihat dari segi pelayanannya sudah, tapi kalau dari pelaksanaan akad-

akadnya saya tidak tahu  

Peneliti  Apakah anda menggunakan pelayanan bank syariah? 

Informan  Tidak 

Peneliti  Kenapa anda lebih memilih menggunakan layanan bank konvensional 

dibandingkan dengan bank syariah? 

Informan  Karena orang tua saya memakai BRI jadi saya juga memakai BRI 

Peneliti  Transaksi apa saja yang sering anda gunakan? 

Informan  Membayar UKT kampus, menerima kiriman uang pembayaran SPP pondok   

dan uang untuk kebutuhan sehari-hari 

Peneliti  Apa perbedaan bank syariah dan bank konvensional? 

Informan  Bank konvensional itu ada bunganya sedangkan bank syariah tidak ada 

bunganya 

Peneliti  Apakah anda tertarik untuk menggunakan layanan bank syariah? 

Informan  Saya tidak tertarik 

Peneliti Apa harapan anda untuk perkembangan bank syariah kedepan? 

Informan  Meneurut saya bank syariah itu masih sangat jarang dijumpai jadi harapan     



 

 

saya kedepannya bank syariah dapat dijumpai dimana-mana seperti bank BRI 

yang sangat mudah dijumpai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

 

No Wawancara : 13/13-W/14-V/2019 

Nama Informan : Siti Namira 

Identitas Informan : Santri non nasabah bank syariah 

Hari/Tanggal  : Selasa, 14 Mei 2019 

Waktu   : 21.30-21.45 

Tempat Wawancara : Madrasah Arafah 

Topik Wawancara : Persepsi dan sikap santri terhadap bank syariah 

 Materi wawancara 

Peneliti  Apa yang anda ketahui tentang bank syariah? 

Informan  Setahu saya bank syariah itu adalah bank yang tidak memakai sistem bunga tapi 

memakai bagi hasil dan sistemnya sesuai dengan hukum-hukum islam 

Peneliti  Apakah pelaksanaan bank syariah sudah sesuai dengan ketentuan syariah? 

Informan  Sudah  

Peneliti  Apakah anda menggunakan pelayanan bank syariah? 

Informan  Tidak, saya memakai layanan bank BRI konvensional 

Peneliti  Kenapa anda lebih memilih menggunakan layanan bank konvensional 

dibandingkan dengan bank syariah? 

Informan  Sebenarnya saya ingin memakai bank syariah, namun didaerah tempat tinggal  

saya tidak ada bank syariah, maka saya sementara ini tetap menggunakan jasa 

bank konvensional untuk menerima kiriman uang dari orang tua 

Peneliti  Transaksi apa saja yang sering anda gunakan? 

Informan  Paling sering menerima transferan dari orang tua kadang saya juga 

menggunakannya untuk transfer pembelian barang-barang online dan juga untuk 

membayar UKT ke kampus 

Peneliti  Apa perbedaan bank syariah dan bank konvensional? 

Informan  Yang membedakan pada sistem bunganya  

Peneliti  Apakah anda tertarik untuk menggunakan layanan bank syariah? 

Informan  Ya, saya tertarik untuk menggunakan layanan bank syariah  

Peneliti  Apa harapan anda untuk perkembangan bank syariah kedepan? 



 

 

Informan  Bank syariah menjadi lebih baik kedepannya, dan pelayanan bank syariah   

menjadi lebih mudah dijangkau hingga daerah-daerah terpelosok  

 

  



 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

 

No Wawancara : 14/14-W/14-V/2019 

Nama Informan : Riska Rofiqoh 

Identitas Informan : Santri non nasabah bank syariah 

Hari/Tanggal  :  Selasa, 14 Mei 2019 

Waktu   : 21.45-22.00 

Tempat Wawancara : Madrasah Arafah 

Topik Wawancara : Persepsi dan sikap santri terhadap bank syariah 

 Materi wawancara 

Peneliti  Apa yang anda ketahui tentang bank syariah? 

Informan  Bank syariah itu adalah bank yang sesuai dengan bank syariah dan juga tidak     

ada bunganya 

Peneliti  Apakah pelaksanaan bank syariah sudah sesuai dengan ketentuan syariah? 

Informan  Kalau dilihat dari luar sudah tapi kalu dalam saya kurang tahu 

Peneliti  Apakah anda menggunakan pelayanan bank syariah? 

Informan  Tidak, saya menggunakan layanan bank konvensional 

Peneliti  Kenapa anda lebih memilih menggunakan layanan bank konvensional 

dibandingkan dengan bank syariah? 

Informan  Karena keluarga saya sejak dulu memakai bank BRI jadi saya juga memakai   

bank BRI 

Peneliti  Transaksi apa saja yang sering anda gunakan? 

Informan  Menerima kiriman uang dari orang tua, bayar UKT kampus dan juga bayar  

Olshop 

Peneliti  Apa perbedaan bank syariah dan bank konvensional? 

Informan  Saya kira gak ada bedanya, sama saja 

Peneliti  Apakah anda tertarik untuk menggunakan layanan bank syariah? 

Informan  Tidak, karena saya sudah terlalu nyaman menggunakan layanan bank BRI 

Peneliti  Apa harapan anda untuk perkembangan bank syariah kedepan? 

Informan  Semoga kedepannya lebih baik lagi dan bisa bersaing dengan bank konvensional 

 



 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

 

No Wawancara : 15/15-W/15-V/2019 

Nama Informan : Alfia Yuliana Putri 

Identitas Informan : Santri non nasabah bank syariah 

Hari/Tanggal  : Minggu, 15 Mei 2019 

Waktu   : 09.30-10.00 

Tempat Wawancara : Kantor Madinah 

Topik Wawancara : Persepsi dan sikap santri terhadap bank syariah 

 Materi wawancara 

Peneliti  Apa yang anda ketahui tentang bank syariah? 

Informan  Bank yang berdasar pada hukum-hukum islam pada keseluruhan aktifitasnya. 

Peneliti  Apakah pelaksanaan bank syariah sudah sesuai dengan ketentuan syariah? 

Informan  Sudah  

Peneliti  Apakah anda menggunakan pelayanan bank syariah? 

Informan  Saya tidak memakai bank syariah, saya memakai layanan bank BNI   

Konvensional 

Peneliti  Kenapa anda lebih memilih menggunakan layanan bank konvensional 

dibandingkan dengan bank syariah? 

Informan  Karena saya sebagai tenaga pendidik di pondok ini, yang mana penerimaan gaji 

dibayarkan melalui bank BNI jadi saya menggunakan layanan bank ini saja 

Peneliti  Transaksi apa saja yang sering anda gunakan? 

Informan  Penerimaan gaji dan transaksi pembayaran pada online shop 

Peneliti  Apa perbedaan bank syariah dan bank konvensional? 

Informan  setahu saya bedanya terletak pada sistemnya, bank syariah tidak ada bunga dan 

bank konvensional menggunakan sistem bunga. 

Peneliti  Apakah anda tertarik untuk menggunakan layanan bank syariah? 

Informan  Untuk saat ini saya belum tertarik 

Peneliti  Apa harapan anda untuk perkembangan bank syariah kedepan? 

Informan  Semoga bank syariah mampu memberikan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan 

masyarakat terutama kalangan santri 
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