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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar belakang 

Politik memang merupakan suatu hal yang melekat pada diri manusia, hal 

itu dikarenakan manusia merupakan Zoon Politicon, yang artinya adalah manusia 

adalah mahluk politik. Maka dari itu politik tidak bisa dipisahkan dengan 

kehidupan manusia. Sebagai mahluk politic manusia harus bisa mengintrol dan 

mengatur aktifitas politiknya secara positif, agar aktifitas politik yang 

dilakukannya dapat memberikan manfaat yang positif pula. Oleh karena itulah 

perlu adanya suatu pendidikan politik bagi seseorang, agar politik tersebut bisa 

menjadi sarana kea rah kehidupan yang lebih baik 

Pada dasarnya politik merupakan media yang positif, namun pada akhir- 

akhir ini politik dijadikan sebagai sarana untuk melanggengkan kekuasaan 

seseorang, sehingga tujuan politikpun menjadi tidak tepat. Salah satu hal yang 

perlu dilakukan untuk mengembalikan kemabali tujuan politik kepada tujuan yang 

semula, yaitu harus ada pendidikan politik dengan baik dan benar Pendidikan 

politik yang biasa dilakukan sebagai proses pembinaan kesadaran warga negara 

dalam melaksanakan hak dan kewajiban perlu disosialisasikan kepada warga 

negara Indonesia, termasuk di kalangan pondok pesantren. Usaha sosialisasi nilai 

politik bangsa Indonesia secara sadar dilakukan oleh berbagai organisasi 

pergerakan jauh sebelum masa kemerdekaan dengan tujuan untuk memperoleh 

hak politik yang dirampas oleh penjajah. Upaya tersebut terus berlangsung secara 
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alamiah menjadi sikap politik menentang penjajah melalui peningkatan 

kemampuan berorganisasi dibidang politik. 

Dalam sejarah perkembangan bangsa Indonesia, politik memiliki andil 

yang sangat besar. Yaitu bangsa Indonesia menjadikan politik untuk mengusir 

penjajah dan merebut kekuasaan dari tangan bangsa penjajah. Politik pada masa 

penjajahan dilakukan dengan sosialisasi kepada rakyat oleh tokoh- tokoh bangsa 

yang pernah mengenyam pendidikan politik di luar negeri, meskipun secara 

sembunyi- sembunyi. Pada akhirnya sosialisasi nilai politik tersebut telah 

membuahkan hasil yang sangat berharga bagi bangsa Indonesia, yaitu 

kemerdekaan nasional yang diploklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. 

Dalam perkembangannya sosialisasi nilai politik ini lebih diarahkan pada 

semangat perjuangan mempertahankan dan mengisi kemerdekaan berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kenyataan menunjukkan bahwa 

upaya tersebut tidak seluruhnya berjalan lancar, bahkan terdapat penyimpangan 

dari cita-cita semula. 

Dalam masyarakat moderen seperti sekarang ini, upaya untuk 

mendewasakan masyarakat dilakukan dengan harapan nantinya masyarakat bisa 

lebih berperan dalam partisipasi politik. Partisipasi politik setiap warga negara 

adalah aktualisasi dari hak dan kewajibannya, sehingga pendidikan politik itu 

pada intinya meningkatkan kesadaran hidup bernegara. Kesadaran adalah suatu 

kondisi psikologis yang tanggap terhadap suatu hal. Sedangkan politik adalah 

segala hal ikhwal tentang negara. Jadi kesadaran politik ialah suatu kondisi 
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psikologis yang tanggap terhadap segala hal ikhwal yang berkaitan dengan 

kehidupan bernegara.  

 

Pada dasarnya pendidikan politik merupakan proses awal untuk 

pendewasaan bagi diri seseorang, sehingga harus ada upaya- upaya yang lebih 

besar. Upaya yang perlu dilakukan adalah lewat pendidikan politik, baik yang 

bersifat pendidikan formal maupun informal. Pendidikan dapat meningkatkan 

daya tanggap seseorang, sehingga apabila yang diinginkan itu adalah kesadaran 

politik, maka yang harus ditingkatkan adalah daya tanggap terhadap politik itu. 

Kesadaran akan kehidupan kenegaraan tidak mungkin ada bila tidak tumbuh atau 

ditumbuhkan melalui pendidikan politik. 

Untuk melakukan pendidikan poltitik yang perlu ditekankan pertama 

yaitu, pengertian tentang pendidikan politik. Pengertian tentang pendidikan 

politik dapat beraneka ragam tergantung dari sudut pandang dan dimensi yang 

hendak dibahasnya. Tetapi secara umum “pendidikan politik (political education) 

adalah suatu usaha untuk memasyarakatkan politik dalam arti ‘mencerdaskan’ 

kehidupan politik, meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, kesadaran 

akan hak dan kewajiban serta meningkatkan kepekaan akan tanggung jawab 

individu”.  

Banyak hal yang bisa didapat dari pendidikan politik pada diri seseorang, 

tentunya apabila pendidikan poltik tersebut dilakukan secara tepat dan benar. 

Pendidikan politik mempunyai jangkauan yang luas, yaitu untuk menanamkan 

dan meningkatkan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara dalam jangkauan 
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masa depan. Politik bukanlah suatu yang harus dihindarkan, tetapi harus 

diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan. Pendidikan politik bisa disebut sebagai 

cara bagaimana suatu bangsa mentransfer budaya politiknya dari generasi yang 

satu ke generasi berikutnya. ”Pengertian dari budaya politik sendiri adalah 

keseluruhan nilai, keyakinan empiris, dan lambang ekspresif yang menentukan 

terciptanya situasi di mana kegiatan politik diselenggarakan” . Pendidikan politik 

harus mencakup semua elemen masyarakat, tidak terkecuali pondok pesantren. 

Sebagai negara Islam, banyak tersebar pondok pesantren di Indonesia, sehingga 

dalam dunia politik riil saat ini pondok pesantren tidak bisa di pandang sebelah 

mata. 

Pada dasarnya pendidikan politik dapat dilakukan oleh semua lembaga 

yang mengatasnamakan pendidikan formal, tidak terkecuali dengan pondok 

pesantren. Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tradisional 

tertua di Indonesia yang didirikan oleh para ulama pada tempo dulu, ratusan tahun 

silam yang sampai sampai saat ini masih eksis bahkan terus berkembang.(Noor, 

2005;2). Dalam dunia perpolitikan saat ini, pesantren banyak digunakan oleh elit-

elit politik sebagai alat untuk memperoleh dukungan dalam pemilu. Dukungan 

kiai pesantren yang karismatik diperoleh dengan berbagai cara untuk menarik 

antusiasme masyarakat. Realitas yang demikian itu perlu dirubah dengan asumsi 

bahwa setiap warga Negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam 

berpartisipasi di dunia politik.  

Berkaitan dengan hal itu, para santri perlu dibekali dengan ilmu politik 

yang baik. Hal itu bisa dilakukan dengan memberikan pendidikan politik di 
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pasantren agar para santri mampu “melek” politik, tidak lagi “merem” politik. 

Sehingga partisipasi politik para santri nantinya bisa memberikan hasil yang 

positif dalam sistem politik Indonesia. Partisipasi politik dapat diartikan sebagai 

aktivitas-aktivitas sekelompok individu untuk ikut serta secara aktif dalam 

kehidupan politik yakni dengan jalan memilih pemimpin Negara dan secara 

langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah.  

Seiring berjalannya waktu pondok pesantren menjelma menjadi lembaga 

yang patut diperhitungkan dalam lembaga pendidikan, pondok pesantren 

mempunyai andil besar dalam kancah pendidikan yang artinya turut serta dalam 

mencerdaskan bangsa, terlebih lagi di Kabupaten Sumenep, yang merupakan 

pusat dari berkembangnya pondok pesantren di daerah Sumenep. 

Kontribusi pesantren sangat besar dalam dunia politik, terutama di kota-

kota yag sangat kental dengan ajaran Islam. Salah satunya adalah kota Sumenep 

Banyak pondok pesantren yang ada di kota ini sehingga mendapat sebutan sebagai 

Kota Santri. Salah satu pondok pesantren yang terkenal dan mempunyai pengaruh 

besar dalam kehidupan politik di kota ini adalah pondok pesantren Al- Karimiyah. 

Sebagai pondok pesantren modern yang yang langsung diasuh oleh Drs. 

KH. Abuya Busyro Karim, M.Si yang notebene adalah seorang bupati dan pernah 

mengenyam pendidikan tinggi, pondok pesantren Al- Karimiyah sangatlah 

mengutamakan pendidikan formal yang artinya semua mata pelajaran diajarkan di 

pesantren ini. Tidak terkecuali dengan pendidikan politik.  

Pondok pesantren Al- Karimiyah menganggap politik bukanlah hal yang 

baru sehingga semua santri berhak untuk mendapatkan pendidikan politik, hal itu 
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lebih dikarenakan manusia dilahirkan sebagai insane politik, atau mahluk politik 

(zoon politicon). Hal ini berbeda sekali dengan pondok pesantren kebanyakan 

yang ada di Indonesia tidak terkecuali dengan pondok pesantren di daerah 

Madura. 

Untuk itulah pendidikan politik di pondok pesantren Al- Karimiyah terus 

ditingkatkan agar pengetahuan dari para santri mengenai politik bisa bertambah 

luas. Maka tidak heran apabila kita sering menemui alumnus  pondok pesantren 

Al- Karimiyah banyak juga yang menjadi pejabat di pemerintahan daerah ataupun 

pejabat di tingkat atas. 

Berdasarkan uraian di atas inilah, peneliti berkeinginan untuk mengadakan 

penelitian yang berjudul: “Pendidikan Politik di Pondok Pesantren Al-

karimiyah, Kecamatan Gapura,  Kabupaten Sumenep 

 
1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dikemukakan rumusan 

masalah ini sebagai berikut : 

1. Bagaimana bentuk kegiatan pondok pesantren Al-Karimiyah Kecamatan 

Gapura Kabupaten Sumenep dalam pelaksanaan pendidikan politik ? 

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat  yang mempengaruhi proses 

pendidikan politik di pondok pesantren Al- Karimiyah Kecamatan Gapura 

Kabupaten Sumenep ? 

3. Bagaimana bentuk partisipasi politik para santri Pondok Pesantren Al-

Karimiyah Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep ? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan: 

1. Bentuk kegiatan pondok pesantren dalam pelaksanaan pendidikan politik. 

2. Faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi proses 

pendidikan politik di Pondok Pesantren Al- Karimiyah Kecamatan Gapura 

Kabupaten Sumenep. 

3. Bentuk partisipasi politik para santri Pondok Pesantren Alkarimiyah 

Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep 

 
1.4.  Manfaat Penelitian 

1.4.1.  Manfaat Teoritis 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sumbangan 

pemikiran untuk perkembangan pemikiran dan ilmu pengetahuan, 

khususnya ilmu di bidang Politik serta mengetahui lebih mendalam 

mengenai Pendidikan Politik Pesantren.  

1.4.2.  Manfaat Praktis 

1. Bagi Penulis 

 Sebagai sarana menambah wawasan mengenai pendidikan politik 

khususnya pendidikan politik di pondok pesantren. 

 Sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pendidikan jurusan 

pendidikan civic hokum 

2. Bagi Jurusan Civic Hukum 

 Untuk dokumentasi pelengkap referensi karya ilmiah yang 

berhubungan dengan pendidikan politik. 
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 Untuk menambah kepustakaan jurusan dalam rangka meningkatkan 

dan mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 

3. Bagi Universitas Muhammadiyah Malang  

Laporan penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan yang ada 

di Universitas Muhammadiyah Malang. Sebagai rujukan bagi mahasiswa 

yang ingin mengkaji masalah yang serupa. 

4. Bagi Pondok Pesantren Al-karimiyah  

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi atau  pembelajaran bagi lokasi 

penelitian (pondok pesantren Al- Karimiyah), untuk meningkatkan mutu 

dan kualitas pendidikan, khususnya pendidikan politik di dunia pesantren. 

5. Bagi masyarakat Luas 

Laporan penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi 

masyarakat luas terutama dalam bidang politik khususnya di pondok 

pesantren. 

1.5.  Penegasan Istilah 

Untuk memberikan kemudahan dalam penelitian ini, maka peneliti 

menggunakan beberapa istilah, sebagai dasar dari penelitian ini : 

a. Pendidikan politik adalah suatu usaha untuk memasyarakatkan politik 

dalam arti “mencerdaskan” kehidupan politik, meningkatkan 

kesadaran berbangsa dan bernegara, kesadaran akan hak dan 

kewajiban serta meningkatkan kepekaan akan tanggung jawab individu 

(Siswoyo,  1994:1). 
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b. Pesantren adalah adalah lembaga pendidikan keagamaan, yang 

merupakan sub sistem pendidikan nasional yang sejajar dengan 

lembaga pendidikan formal lainnya (Noor, 2005;4) 
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