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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1      Latar Belakang 

Manusia, dalam kapasitasnya sebagai makluk sosial, tidak bisa melepaskan 

dirinya dari orang lain dalam perjalanan hidupnya. Di dalamnya terjadi proses interaksi, 

saling menolong, bekerjasama yang kesemuanya bermuara pada obsesi untuk 

mewujudkan kehidupan yang lebih sejahtera. Namun, dalam kenyataannya sering muncul 

praktek-praktek yang tidak terpuji  yang menjadikan kehidupan bermasyarakat dan 

bernegara menjadi tidak sesuai dengan yang semula diharapkan. Ada praktek perebutan 

kekuasaan, penindasan terhadap rakyat, persaingan antar pemimpin, konflik horizontal 

yang menjadikan ruang  kehidupan sosial menjadi ajang pertarungan.1 

Fenomena seperti itu seringkali diidentikkan  sebagai sebuah peristiwa yang lazim 

di dunia politik. Istilah politik sendiri dipersepsi secara beragam oleh para pakar. Ada 

yang mengatakan  bahwa politik adalah aktifitas yang menyentuh berbagai sektor 

kehidupan untuk mengantarkan masyarakat menuju kesejahteraan2 . Situasi ini memang 

ironis. Di satu sisi politik adalah bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan sosial 

kemasyarakatan, tapi di sisi lain ia sering diidentikan sebagi sesuatu yang kotor karena 

dalam prosesnya seringkali dianggap menghalalkan segala cara. Padahal tidak harus 

demikian. Untuk bisa merubah persepsi bahkan paradigma umum tentang politik yang 

sudah terlanjur miring tersebut tentu butuh kerja ekstra keras, konsisten dan 

                                                 
1 Amien Rais dalam Usman Abdul Muiz Ruzman, Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin,  terj. Salafudin 
Abu Sayyid dkk, (Solo:Era Intermedia,  2000), hal. i 
2 Ibid 
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berkesinambungan. Proses sosialisasi dan keteladanan berpolitik yang lebih elegan harus 

dimunculkan betapapun sulitnya untuk dilakukan di tengah budaya politik yang sudah 

terlanjur berlepotan. Dengan kata lain, masyarakat harus disuguhi sebuah proses 

“pendidikan politik” yang sehat, yang tidak hanya pada tataran teori, tapi juga harus 

dicontohkan secara konkret dalam praktek politik yang sehat. 

 Jika yang dimaksud dengan pendidikan  adalah proses menumbuhkan sisi-sisi 

kepribadian manusia secara seimbang dan integral, maka “pendidikan politik” dapat 

dikategorikan sebagai salah satu dimensi fundamental di antara berbagai dimensi 

pendidikan, dalam konteks manusia adalah makhluk politik. Sebagaimana halnya 

pendidikan mempunyai fungsi-fungsi pemikiran, moral dan ekonomi,  pendidikan politik 

juga mempunyai fungsi politik yang akan direalisasikan oleh lembaga-lembaga 

pendidikan.3 

 Pendidikan politik itulah yang akan menyiapkan anak bangsa untuk menggeluti 

persoalan sosial dalam medan kehidupan dalam bentuk atensi dan partisipasi, 

menyiapkan mereka untuk mengemban tanggung jawab, dan memberi kesempatan yang 

memungkinkan mereka bisa menunaikan hak dan kewajibannya. Hal itu menuntut 

pendidikan anak bangsa untuk menggeluti berbagai persoalan sosial dalam medan 

kehidupan mereka dalam bentuk atensi dan partisipasi secara politik, sehingga mereka 

paham terhadap ideologi politik yang dianutnya untuk kemudian membelanya, dan 

dengannya mereka wujudkan cita-cita diri dan bangsanya. Pendidikan politik inilah yang 

                                                 
3Usman Abdul Muiz Ruzman , Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin”,  terj. Salafudin Abu Sayyid dkk, 
(Solo :Era Intermedia,  2000), hal. 37 
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mentransfer nilai-nilai dan ideologi-ideologi politik dari generasi ke generasi, dimulai 

dari usia dini dan terus berlanjut sepanjang hayat.4 

 Berkaitan dengan hal tersebut, dalam konteks Indonesia muncul fenomena baru 

tentang praktik politik yang berbeda dari era sebelumnya. Hal ini terutama berhubungan  

dengan kiprah anak-anak muda yang membuat perubahan yang mengekspresikan diri 

mereka dalam wadah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang merupakan metamorfosis 

dari Partai Keadilan (PK). Seberapa besar efek perubahan yang mereka timbulkan di 

tengah masyarakat, tentu harus ada kriteria obyektif untuk mengukurnya dan sejarah pula 

yang nanti akan membuktikannya. Sebab, gerakan yang tengah mereka bangun memang 

belum selesai. 

 Tesis ini mencoba untuk menggambarkan tentang kontribusi mereka dalam 

membangun cara pandang baru tentang  perpolitikan Indonesia setelah kemunculan 

mereka secara formal pada tahun 1998. Meskipun ekspresi formal mereka baru muncul 

pada tahun 1998, namun akar sejarah gerakan mereka bisa ditelusuri dalam kurun waktu 

lebih kurang  dua puluh tahun sebelumnya. Gerakan ini cukup fenomenal, karena tidak 

banyak yang menyangka kumpulan anak-anak muda yang awalnya hanya rajin 

melakukan pengajian-pengajian di kampus-kampus itu kemudian bisa tampil  sebagai 

sebuah kekuatan sosial-politik di Indonesia. 

Pada tahap pertama, mereka mampu mendudukkan tujuh orang saja wakilnya di 

DPR, dan  berhasil mengumpulkan 1,36% suara dalam Pemilu  1999 lalu. Pada pemilu 

2004 meraka berhasil meraup perolehan suara sebanyak 8,3 % suara dan masuk sebagai 

enam besar partai dengan perolehan suara terbanyak.  Pada pemilu 2009 yang lalu 

mereka masuk empat besar peraih suara terbanyak dengan perolehan 8,9% suara 
                                                 
4 ibid, hal. 38 



4 
 

nasional. Jika menilik sejarah pertumbuhannya, hal ini hanyalah sebuah konsekuensi 

logis dari hasil sebuah proses yang relatif panjang. Belajar dari asal muasal 

pertumbuhannya sejak sekitar tiga puluh tahun terakhir, nampaknya itu bukan sebuah 

soal besar. Eksistensi sosial-politik mereka hanyalah konsekuensi logis dari sebuah 

eksistensi ideologis yang telah teruji ketangguhannya dalam menghadapi masa-masa sulit 

kehadirannya di Indonesia. Selagi eksistensi ideologis itu tumbuh subur dalam jiwa kader 

dan para simpatisannya, nampaknya eksisitensi sosial – politik hanyalah seperti sebuah 

panggung yang dapat dibongkar-pasang.5  

Dari sisi kepartaian, PKS menyajikan sosok partai yang menarik. Di mata publik 

umum, partai ini juga lekat dengan citra partai anak muda yang properubahan, partai 

yang bersih dan peduli, partai kaum terdidik dan berperadaban, serta partai yang termenej 

dengan sangat baik.6 Citra ini diperkuat oleh kesan publik dan juga statemen yang sering 

dilontarkan para tokohnya bahwa  PKS adalah partai dakwah, yakni partai yang didirikan 

bukan hanya untuk meraih kekuasaan, namun semata-mata untuk kepentingan Islam. 

PKS dipahami sebagai partai yang dikelola oleh para santri yang sholeh dengan adab dan 

akhlaq Islami sehingga di mata masyarakat PKS adalah partai harapan baru.7 

Sebagai gerakan keagamaan sekaligus gerakan politik, PKS memiliki strategi 

perjuangan yang bersumber dari pemikiran dan konsep dakwah yang dianutnya. 

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh Imdadun Rahmat, konsep gerakan yang 

menjadi acuan PKS adalah pemikiran dan konsep dakwah Ikhwanul Muslimin (IM).8 

                                                 
5 Ali Said Damanik , Fenomena Partai Keadilan : Transformasi 20 Tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia, 
(Jakarta: Teraju, Jakarta, 2002),  hal. 2 
6 M. Imdadun Rahmat, Ideologgi Politik PKS : Dari Masjid Kampus ke Gedung Parlemen, (Yogyakarta: 
LKiS,  2008), hal. 7 
7 Ibid. 
8 Ibid hal. 124 
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Dalam konteks gerakan Ikhwanul Muslimin yang lahir di Mesir tahun 1928, ada satu 

metode pendidikan yang sangat identik dengan gerakan mereka yang disebut dengan 

Manhaj Tarbiyah. Dalam buku Wasāil al-Tarbiyyah ’inda al- Ikhwān al- Muslimīn, 

dikatakan, tarbiyah adalah :  

Cara ideal dalam berinteraksi dengan fitrah manusia, baik secara langsung 
maupun tidak langsung dalam bentuk keteladanan, sesuai dengan sistem dan 
perangkat khusus yang diyakini, untuk memproses perubahan dalam diri manusia 
menuju kondisi yang lebih baik.9  

 

Konsep tarbiyah inilah yang kemudian banyak diadopsi oleh para perintis gerakan 

dakwah yang pada akhirnya mengekspresikan dirinya secara formal dalam Partai 

Keadilan dan kemudian menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).  

Menurut Anis Matta, Sekjen PKS, inspirasi-inspirasi IM dalam diri PKS 

memberikan kekuatan pada dua dimensi sekaligus yakni (1) inspirasi ideologis, yaitu 

ideologi Islam yang diacu dari IM ini berdasarkan pada prinsip syumūliyyat al- Islām 

yang dianut oleh Hasan Al Banna sebagai pendiri IM dan pejuang-pejuang yang lain, dan  

(2) inspirasi model perjuangan (manhaj harakah) yakni perjuangan model IM 

memberikan maket dari sebentuk perjuangan Islam di era setelah keruntuhan Khilafah 

Islamiyyah dan dominasi imperialisme Barat atas negeri-negeri muslim10. 

Menurut Anis Matta, hal menonjol dari Hasan Al Banna dan IM yang sangat 

berpengaruh pada PKS adalah aspek pergerakannya. Hasan Al Banna dan IM tidak 

bergerak pada wilayah pembaruan pemikiran sebagaimana para ulama dan gerakan yang 

lain, tetapi berjuang pada upaya mengubah wacana ide-ide pembaruan tersebut menjadi 

                                                 
9  Ali Abdul Halim Mahmud, Wasāil al-Tarbiyyah ’inda al- Ikhwān al- Muslimīn ,Terj. Wahid Ahmadi 
dkk, (Solo: Era Intermedia,, 1999), hal. 21 
10 Anis Matta ,Kata Pengantar, dalam  Ali Abdul Halim Mahmud, Wasāil al-Tarbiyyah ’inda al- Ikhwān al- 
Muslimīn ,Terj. Wahid Ahmadi dkk, (Solo: Era Intermedia, 1999), hal. iii 
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gerakan. Denyut gerakan inilah yang mempertemukan dua inpirasi dari IM dalam diri 

PKS.11 

Model pergerakan IM, yang oleh Anis Matta disebut inspirasi historis, ini 

terkonsep dalam rumusan dan sistem tarbiyah. Sistem tarbiyah menyediakan rumusan, 

tahap-tahap perjuangan, dan strategi-strateginya, serta subtansi pendidikan bagi para 

kadernya. Sistem tarbiyah mencakup rumusan ideologi (mabda’), paham keagamaan 

(aqīdah), cita-cita politik, sosial, dan kultural serta cara meraihnya. Sistem tarbiyah yang 

diadopsi oleh PKS ini selanjutnya dikenal sebagai manhaj tarbiyah dalam sistem 

pembinaan kader di PKS. 

Pemilihan Kota Batu sebagai obyek penelitian dalam tesis ini didasarkan 

pertimbangan  bahwa untuk Partai Keadilan Sejahtera di wilayah Malang  Raya (Kota 

Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu), kota Batu memiliki karakteristik yang unik. 

Satu sisi secara formal administratif sudah bisa disebut sebagai kota sebagai hasil 

pemekaran wilayah pada tahun 2002, namun secara kultur masyarakat masih cukup 

kental nuansa masyarakat desanya terutama di wilayah kecamatan Junrejo dan 

Kecamatan Bumiaji. Hal ini mengingat mata pencaharian utama masyarakat di daerah ini 

adalah petani terutama petani bunga, sayur dan apel.  

Selama ini kostituen PKS lebih dicitrakan sebagai kaum muda terdidik perkotaan 

yang merupakan lapisan sosial baru dalam struktur sosial umat Islam di Indonesia seiring 

dengan semakin meningkatnya akses ekonomi dan pendidikan yang mereka peroleh. 

Namun demikian, seiring dengan kebutuhan untuk memperoleh dukungan yang semakin 

meluas, PKS mengembangkan sayap dengan masuk ke pelosok-pelosok kampung dalam 

                                                 
11 Anis Matta,  Kata Pengantar , dalam Aay Muhammad Furkon, Partai Keadilan Sejahtera: Ideologi dan 
Praksis Politik Kaum Muda Muslim Indonesia Kontemporer, (Jakarta :Teraju,  2004), hal. vii. 
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rangka memperoleh basis dukungan dari masyarakat desa yang nota bene merupakan 

mayoritas dari jumlah penduduk di Indonesia. Kondisi transisional antara masyarakat 

perkotaan dengan masyarakat pedesaan ini relatif paralel dengan kondisi sosial 

masyarakat kota Batu yang juga sedang dalam masa transisi dari kultur masyarakat desa 

menuju masyarakat perkotaan. 

 Capaian politik yang  diperoleh DPD PKS Kota Batu tiap pemilu pun juga cukup 

dinamis. Bermula pada pemilu tahun 1999, mereka belum  medapatkan 1 kursi  pun di 

DPRD Kota Batu. Pada pemilu 2004, di  Daerah Pemilihan Batu I (wilayah kecamatan 

Batu) mereka mendapatkan 1 kursi DPRD. Capaian ini terus bertahaan pada pemilu 2009, 

sedang di Daerah Pemilihan Batu II ( wilayah kecamatan Junrejo) dan Daerah Pemilihan 

Batu III (wilayah kecamatan Bumiaji) mereka belum mendapatkan kursi kendati 

mengalami peningkatan suara dibanding perolehan  mereka  di tahun 2004. 

 Berangkat dari data inilah penulis mencoba untuk mendalami lebih jauh tentang 

sistem, proses dan mekanisme yang diterapkan oleh PKS dalam merealisasikan cita-cita 

dakwahnya terutama di wilayah kota Batu. 

 

1.2       Rumusan Masalah 

Dari latar belakang permasalahan di atas, dapat dirumuskan pertanyaan pokok 

sebagai berikut : 

1. Apa yang dimaksud dengan  manhaj  tarbiyah dalam pandangan  PKS? 

2. Bagaimana manhaj tarbiyah diimplementasikan dalam  pendidikan politik dan 

pembinaan  kader PKS di kota Batu? 
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3. Bagaimana  manhaj  tarbiyah  mampu membentuk  kultur Islami bagi  kader 

PKS? 

 

1.3      Tujuan 

1. Memahami manhaj tarbiyah sebagai metode pendidikan politik dan pembinaan 

kader dalam tubuh PKS 

2. Mendalami proses pembinaan kader yang dilakukan oleh PKS sebagai  salah satu 

praksis pendidikan non formal yang ada di tengah masyarakat. 

3. Memahami pola dakwah Islam melalui metode pendidikan politik. 

 

1.4        Penelitian Terdahulu 

Sebagai sebuah partai baru yang lahir di era reformasi dan kemudian muncul 

sebagai sebuah kekuatan sosial politik baru yang cukup diperhitungkan di kancah 

konstelasi politik nasional, banyak tulisan yang mencoba mendalami lebih jauh tentang 

Partai Keadilan Sejahteran (PKS) yang dulunya adalah Partai Keadilan (PK). Diantaranya 

adalah 1. Fenomena Partai Keadilan: Transformasi 20 Tahun Gerakan Tarbiyah di 

Indonesia, yang ditulis oleh Ali Said Damanik. Dalam tulisannya Damanik mencoba 

untuk  menggali cikal bakal kemunculan partai ini yang kemudian dia temukan dalam 

bentuk Gerakan Tarbiyah yang muncul di era Orde Baru.12 Dia kemudian menemukan 

elemen-elemen internal dari partai ini yang ternyata terdiri dari dua kompenen utama 

yaitu para mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi umum yang aktif di lembaga 

dakwah kampus (LDK), para alumnus perguruan tinggi di Barat yang memiliki concern 

terhadap perkembangan dakwah Islam di satu sisi, dan di sisi yang lain adalah para 
                                                 
12 Ali Said Damanik, op. cit hal 15 
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alumnus perguruan tinggi Timur Tengah yang banyak membawa ide pergerakan terutama 

dengan mengambil inspirasi gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir. Ketika dua komponen 

ini bertemu maka menghasilkan sebuah sintesis gerakan yang mengambil spirit 

perjuangan Islam ala Ikhwanul Muslimun dan pendekatan organisasi modern yang 

metodologinya banyak mengambil dari teori-teori sosial Barat.  

Keterkaitan ideologis antara gerakan tarbiyah sebagai cikal bakal PKS dengan 

gerakan Ikhwanul Muslimun ini lantas menjadi sebuah pertanyaan tersendiri yang 

kemudian melahirkan penelitian berikutnya yang dilakukan oleh Aay Muhamad Furkon 

dengan judul Partai Keadian Sejahtera: Ideologi dan Praksis Politik Kaum Muda 

Muslim Indonesia Kontemporer. Pusaran kajian ini lebih banyak menekankan pada dua 

sisi yaitu sisi keislamannya dan sisi ke-Ikhwanul Muslimunan-nya. Tulisan ini cukup 

berhasil memetakan rangkaian korelatif antara perjuangan Partai Keadilan Sejahtera 

dengan pejuangan-perjuangan para pendahulunya di Indonesia dalam bingkai kajian ke-

Ikhwanul Muslimun-an. Selain itu kajian ini juga berhasil menghadirkan perspektif 

bahwa Partai Keadilan Sejahtera adalah anak gerakan dan perjuangan generasi pendahulu 

di negeri ini13. 

 Inspirasi-inspirasi Ikhwanul Muslimun dalam diri Parta Keadilan Sejahtera 

yang bisa digarisbawahi dalam buku ini ada dua hal, pertama, inspirasi ideologis yang 

didasarkan pada prinsip  Syumūliyatu al- Islām, sesuatu yang menjadi prinsip 

perjuangan Hasan Al-Banna sebagai pendiri gerakan Ikhwanul Muslimun yang ternyata 

juga menjadi inspirasi pejuang-pejuang Islam yang lain. Kedua, inspirasi historis, 

                                                 
13 Furkon, Aay Muhammad , Partai Keadian Sejahtera : Ideologi dan Praksis Politik Kaum Muda Muslim 
Indonesia Kontemporer, (Jakarta:Teraju, 2004) 
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semacam model bagi perjuangan Islam di era setelah keruntuhan al-Khilāfah al-

Islāmiyyah dan dominasi imperialisme Barat atas negeri-negeri muslim. 

Dengan fokus kajian yang hanya memandang dari dua sisi yaitu keislaman dan 

keikhwanan seperti tersebut di atas, dalam batas tertentu kadang melahirkan ekses 

menjauhkan Partai Keadilan Sejahtera dari konteks ke-Indonesiaan. Walaupun tidak 

sampai membunuh karakter, paling tidak akan membuat sebagian pihak memotret Partai 

keadilan Sejahtera dengan spektrum yang remang-remang dari sudut pandang ke-

Indonesiaan. 

Hal ini terbukti dengan munculnya kajian berikutnya yang ditulis oleh M. 

Imdadun Rahmat dalam bukunya yang berjudul Ideologi Politik PKS: Dari Masjid 

Kampus Ke Gedung Parlemen. Dalam buku ini Imadadun Rahmat secara kritis 

mengatakan bahwa ideologi yang dianut PKS dalam berpartai saat ini berpotensi untuk  

menimbulkan ketegangan antara umat Islam dengan kekuatan-kekuatan nasionalis yang 

ada. Penulis buku mencoba menggali pandangan–pandangan PKS berkaitan dengan 

Pancasila, Negara Islam, demokrasi, pluralisme dan tradisi Islam lokal dalam perspektif 

perkembangan pergerakan sejak masih menjadi komunitas dakwah di kampus-kampus 

era Orde Baru hingga  perkembangan mutakhir di era parlemen. Walaupun dalam 

penelitiannya Imdadun Rahmat menemukan  bahwa sudah terjadi dinamika internal 

dalam tubuh PKS yang akhirnya melahirkan kebijakan-kebijakan yang cukup moderat 

terkait dengan masalah keislaman dan kebangsaan, namun dalam kesimpulannya penulis 

buku ini mempertegas kembali kekhawatiran yang dia lontarkan sejak awal penulisan14. 

                                                 
14 M. Imdadun Rahmat , Ideologi Politik PKS : Dari Masjid Kampus ke Gedung Parlemen, (Yogyakarta: 
LkiS,  2008) 
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Selain itu juga patut dicatat tesis magister yang ditulis oleh Farid Dhofir yang 

berjudul Perubahan Pola Gerakan Partai Keadilan Sejahtera : Studi Tentang Mihwar 

Dakwah dari Halaqah Tertutup ke Partai Terbuka. Tulisan ini menjelaskan tentang fase-

fase dakwah yang dilalui oleh Partai Keadilan Sejahtera mulai di awal rintisannya sejak 

masih berada dalam dakwah  yang bersifat sirriyah (tertutup) karena tekanan rezim Orde 

Baru yang represif terhadap gerakan Islam sampai dengan era awal pemerintahan Susilo 

Bambang Yudhoyono. Di dalamnya dijelaskan tentang strategi, fokus dakwah masing-

masing fase yang dilalui dan capaian-capaian yang telah diperoleh dari sudut pandang 

dakwah Partai Keadilan Sejahtera15. 

Yang terbaru adalah tulisan Burhanudin Muhtadi yang berjudul Dilema PKS: 

Suara dan Syariah. Buku ini memotret fenomena PKS dari sudut pandang keilmuan, mulai 

dari asal-usulnya sebagai Jamaah Tarbiyah pada masa Orde Baru, pengaruh ideologis dari 

Ikhwanul Muslimin Mesir, pendirian Partai Keadilan pada awal Reformasi, sampai 

dinamika internal antara berbagai aspirasi dalam PKS. Juga dibahas mengenai strategi PKS 

memperjuangkan agenda politik Islamis-nya di panggung politik Indonesia. 

Dalam penelitiannya, Burhanudin Muhtadi  menggunakan pendekatan teori 

gerakan sosial. Di tataran idiologis, dia mencoba   menguji  kompatibilitas PKS  antara 

Islam dan demokrasi. Sementara, pada tataran praksis keorganisasian, PKS 

menggabungkan dua sifat dan karakter organisasi yang sangat berbeda  antara sebuah 

gerakan sosial dan partai politik. Namun  dengan tidakbiasaan itu kemudian ternyata PKS 

dapat membukukan performa elektoral yang bagus selama tiga kali pemilu berturut dari 

tahun 1999, 2004 hingga 2009, yang dari sini memicu banyak pihak untuk melakukan 

                                                 
15 Farid Dhofir,  Perubahan Pola Gerakan Partai Keadilan Sejahtera : Studi Tentang Mihwar Dakwah dari 
Halaqah Tertutup ke Partai Terbuka,Thesis tidak diterbitkan, UMM, 2006. 
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penelitian. Pertanyaanya di seputar  apa penjelasan di balik cerita sukses (success story) 

tersebut dan masih bisakah sukses itu berlanjut di masa-masa mendatang.16 

Untuk menjawab pertanyaan ini, Burhan menggunakan pendekatan yang bersifat 

integral dengan menggabungkan  tiga tren yang muncul dalam tradisi penelitian gerakan 

sosial, yaitu struktur kesempatan politik (political opportunity structures), teori 

mobilisasi sumber daya (resource mobilisation theory) dan pembingkaian aksi kolektif 

(collective action frames). 

Berangkat dari sintesis pendekatan dalam teori gerakan sosial yang bersifat 

integral tersebut, Burhan membuktikan bahwa PKS: (1) hadir dari kondisi sosial dan 

politik yang sedang bergolak yang kemudian menciptakan  struktur kesempatan politik 

yang kondisif  bagi muculnya gerakan; (2) memanfaatkan kesempatan sosial dan politik 

dengan mengkonsolidasi dan meningkatkan sumber daya organisasi dan jejaring 

komunikasinya dalam rangka menopang keberlangsungan gerakan; dan (3) secara sadar 

dan subjektif menanggapi terbukanya kesempatan politik dan peningkatan kapasitas 

organisasi dan jejaring  dengan memobilasi para kader dan simpatisan yang memiliki 

gagasan, ideologi, pemahaman, dan kegelisahan yang sama.17 

Pertanyaan itu, bagi PKS, adalah sebuah cita-cita  dan sekaligus tantangan . Tentu 

saja tidak mudah menjawab pertanyaan tersebut. Sama tidak mudahnya merealisasikan 

cita-cita itu, PKS sekarang kadang tampak seperti sedang “galau” dengan masa depan 

politiknya. Burhan melihat kegalauan itu sebagai akibat dari komplikasi antara logika 

basis  sosial dan logika elektoral. Setidaknya itulah yang terbaca pada pemilu 2009 lalu 

ketika PKS justru memantik semacam resistensi internal. Walhasil, meskipun PKS 

                                                 
16 Burhanudin Muhtadi,  Dilema PKS: Suara dan Syariah, (Jakarta:KPG, 2012), hal. xxii 
17 Ibid, hal.255 
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mengalami peningkatan suara di Pemilu 2009, pertumbuhannya tidak pesat  pada Pemilu 

2004. 

 

1.5   Landasan Teori 

 Teori Transformasi Sosial 

  Sebagai negara yang telah memiliki tradisi beragama yang kuat dan 

sedang melaksanakan pembangunan di segala aspek kehidupan, bangsa Indonesia 

tentu menginginkan adanya sumbangan nyata dari umat Islam dalam keterlibatan 

mereka pada setiap aktivitas pembangunan. Hal ini selaras dengan makna dan 

kedudukan agama. Lebih-lebih lagi Islam, sebagai agama di dunia untuk 

mencapai kebahagiaan di dunia dan akherat, peran di dalam semua segi kehidupan 

merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari.18 

  Agama dapat dipahami dari berbagai sudut pandang. Menurut pandangan 

sosiologi, agama merupakan ujung tumpuan budaya, karena dapat memenuhi 

kebutuhan metafisika manusia. Kecenderungan agama merupakan pencurahan 

kebutuhan pokok manusia untuk memahami dunia dan memberi makna baginya 

selama di dunia ini. Lain halnya dengan perspektif psikologis, agama dianggap 

sebagi gejala budaya, dan suatu kenyataan kesadaran subyektif serta tingkah laku 

individu. Secara tradisional, agama memberikan harapan, makna, rasa, dan 

optimisme kepada seseorang, tetapi agama jarang dihubungkan dengan 

kemampuan merencanakan ke depan dan mengontrol arah hidup seseorang. 

                                                 
18 M. Rusli Karim, HMI MPO : dalam Kemelut Modernisasi  Politik di Indonesia,(Bandung: Mizan,  1997), 
hal.38. 
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Sedangkan menurut ajaran Islam, keberagamaan adalah bagian yang tidak 

terpisahkan dari kehidupan manusia, karena manusia diciptakan Allah agar dapat 

mengabdi kepada-Nya.19 

  Salah satu kepentingan terbesar Islam sebagai sebuah ideologi sosial 

adalah bagaimana mengubah masyarakat sesuai dengan cita-cita dan visinya 

mengenai transformasi sosial.20  Semua idiologi atau filsafat sosial menghadapi 

suatu pertanyaan pokok , yakni bagaimana mengubah masyarakat dari kondisinya 

yang sekarang menuju pada keadaan yang lebih dekat dengan tatanan idealnya. 

Sebagai sebuah ideologi sosial, Islam juga menderivasi teori-teori sosialnya sesuai 

dengan paradigmanya untuk transformasi sosial menuju tatanan masyarakat yang 

dicita-citakannya. Oleh karena itu menjadi sangat jelas bahwa Islam sangat 

berkepentingan pada realitas sosial, bukan hanya untuk dipahami, tetapi juga 

diubah dan dikendalikan.21 

  Dalam pandangan Kuntowijoyo, paradigma transformasi sosial dalam 

Islam dikatakan lebih dekat dengan prespektif Durkheim daripada Marx maupun 

Weber. Menurut Durkheim, urutan kausalitas transformasi berasal dari perubahan 

struktur budaya, ke struktur sosial, dan akhirnya ke struktur teknik. Dengan 

struktur budaya ia maksudkan dalam bentuk sentimen-sentimen kolektif atau 

nilai-nilai sosial. Sentimen-sentimen kolektif inilah yang pada hakekatnya 

menjadi dasar dari kohesi dan integrasi sosial sehingga dalam pengertian itu 

mentransendensikan hubungan-hubungan material yang terjadi secara real dalam 

masyarakat. Dalam masyarakat-masyarakat tardisional, sentimen kolektif 

                                                 
19 Ibid. 
20 Kuntowijoyo, Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi, (Bandung: Mizan, 1998), hal. 337 
21 Kuntowijoyo, ibid. 
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menciptakan suatu bentuk solidaritas yang disebut solidaritas mekanis. Tapi 

dengan berkembangnya masyarakat dimana hubungan hubungan sosial baru 

terbentuk akibat pembagian kerja, solidaritas mekanis berubah menjadi solidaritas 

organis. Terjadinya proses perubahan bentuk solidaritas sosial yang menurut 

Durkheim selalu menimbulkan apa yang disebut anomie dan krisis makna, itu 

menandakan terjadinya kontradiksi-kontradiksi sistem sosial, yaitu dengan 

munculnya diferensiasi fungsional karena terciptanya lembaga-lembaga ekonomi 

dan sosial yang baru.22 

  Sementara menurut Smith, dalam penelitianya tentang perubahan 

(transformasi) agama dalam konteks modernisasi politik, menyoroti perpindahan 

pandangan politik elite tradisional ke pandangan politik partisipasi massa, yang 

merupakan salah satu ciri fundamental dalam proses pembangunan 

politik.23Menurut Smith, sejalan dengan  dengan perputaran massa, lambang-

lambang, masalah-masalah, organisasi-organisasi dan pemimpin agama 

memainkan peranan penting untuk menarik kelompok massa ke dalam proses 

percaturan politik. Secara sederhana, Smith mengatakan di kalangan masyarakat 

transisional, agama dapat berperan sebagai sarana untuk menyadarkan massa 

terhadap percaturan politik itu.24 

  Dalam konteks tersebut, Hikam menyebut bahwa sesungguhnya agama 

mempunyai fungsi transformatif.25Dan Islam sebagai sebuah agama adalah suatu 

sistem kelembagaan yang bersifat kanonik lebih dari sekedar pengertian tentang 

                                                 
22 Ibid, hal 340 
23 Donald E. Smith, Agama dan Modernisasi Politik,( Jakarta: PT. Rajawali, 1985), hal 163. 
24 Ibid. 
25 Muhammad AS Hikam, Demokrasi dan Civil Society, (Jakarta: LP3ES, 1999 ), hal. 128 
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hubungan personal antara manusia dengan Tuhan. Islam sebagai sebagai kekuatan 

transformatif mempunyai formulasinya sendiri mengenai tatanan sosial, politik, 

dan ekonomi. Dalam kaitan itu, kebangkitan Islam menurutnya merupakan upaya 

aktif untuk membangun keseluruhan tatanan sosial sesuai dengan visi ideologis 

yang diilhami secara kanonik mengenai realitas.26 

Sementara Chandra Muzaffar melihat proses kebangkitan sebagai sebuah 

transformasi dalam konteks suatu perjuangan untuk menyesuaikan diri dengan 

apa yang dipahami sebagai perilaku Islam, untuk taat kepada sikap dan praktik-

praktik tertentu, dan untuk memajukan pandangan dunia Islam.27 

 

1.6      Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan 

ilmu pengetahuan terutama di bidang kajian Studi Islam 

b. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan 

menambah wawasan tentang implementasi manhaj tarbiyah terutama 

di Kota Batu 

c. Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan 

untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang tarbiyah di Kota Batu 

d. Bagi masyarakat dan pihak-pihak yang mempunyai perhatian dalam 

pengembangan keilmuan agama di masa yang akan datang, dapat 

memberikan gambaran dan masukan dalam rangka menambah 

                                                 
26 Ibid. 
27 Chandra Muzaffar, Islamic Resurgence : A Global Viev, dalam Ali Said Damanik, Fenomena Partai 
Keadilan, Jakarta: Teraju, 2002) 
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wawasan tentang pola-pola pembinaan keagamaan bagi masyarakat di 

luar pendidikan formal yang ada 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi pemerintah dan partai politik, dalam hal  ini sebagai pihak-pihak 

yang banyak terlibat dalam mengambil kebijakan, serta pihak-pihak 

terkait, penelitian ini bermanfaat sebagai bahan pertimbangan  dalam 

menemukan alternatif pola pembinaan bagi  masyarakat. 

b. Bagi masyarakat, penelitian  ini bermanfaat untuk menambah wawasan 

tentang manhaj tarbiyah dan pendidikan politik serta  pembinaan 

kader dalam tubuh Partai Keadilan Sejahtera 

 


