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Perkembangan konstelasi politik di Indonesia berpengaruh terhadap semua bidang kehidupan 

masyarakat, termasuk Pondok pesantren. Selain berfungsi sebagai tempat pendidikan agama 

pondok pesantren juga mempunyai peran untuk berpartisipasi dalam pendidikan politik terhadap 

para Santrinya. Pondok Pesantren Al-Ikhlas sebagai lembaga pendidikan pondok modern juga 

melaksanakan pendidikan politik kepada para Santrinya. Keterlibatan Pondok Pesantren Al-

Ikhlas dalam melaksanakan pendidikan politik kepada para Santri ini perlu dicermati, karena 

Pondok Pesantren Al-Ikhlas mempunyai pengaruh yang kuat dalam komunitas masyarakat 

kecamatan Taliwang Sumbawa Barat, sehingga Pondok Pesantren Al-Ikhlas mempunyai posisi 

tawar tinggi terhadap institusi pemerintah Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat 

dalam mempengaruhi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah setempat. Untuk itu peneliti 

merumuskan masalah sebagai berikut : Bagaimana bentuk partisipasi Pondok Pesantren Al-

Ikhlas dalam pendidikan politik di Desa Manala Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa 

Barat ?; Sejauh mana intensitas pendidikan politik yang dilaksanakan oleh Pondok Pesantren Al-

Ikhlas Di Desa Menala Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat ?. 

Penelitian ini berjenis deskriptif kualitatif yang mencoba menggambarkan bentuk partisipasi 

Pondok Pesantren Al-Ikhlas dalam pendidikan politik dan intensitas pendidikan politik yang 

dilaksanakan oleh Pondok Pesantren Al-Ikhlas. Peneliti menggunakan sampel penelitian dengan 

memilih 7 orang yang terdiri dari Ustad dan Santri yang menjadi pengurus organisasi. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara semi terstruktur dan 

observasi. Analisa data dilakukan secara deskriptif kualitatif terhadap semua data yang diterima 

dan analisis dilakukan selama maupun sesudah kegiatan lapangan 

Dari hasil penelitian bisa diketahui bahwa bentuk partisipasi Pondok Pesantren Al-Ikhlas dalam 

pendidikan politik dilaksanakan melalui kurikulum penunjang pendidikan politik dan pengajaran 

mata pelajaran Tarikh Islam. Sedangkan intensitas pendidikan politik dituangkan dalam 

pembelajaran diskusi politik Santri, pembinaan organisasi Santri Pondok Pesantren Al-Ikhlas dan 

rekrutmen pengurus kelas. 

Peneliti menyimpulkan bahwa bentuk partisipasi Pondok Pesantren Al-Ikhlas dalam pendidikan 

politik melalui proses belajar mengajar yang terdiri dari kurikulum penunjang pendidikan politik 

dan pengajaran mata pelajaran Tarikh Islam sudah berjalan dengan baik, karena dilaksanakan 

secara terprogram, gradual dan sistematis. Sedangkan intensitas pendidikan politik dituangkan 

dalam rutinitas kegiatan Santri Pondok Pesantren Al-Ikhlas yang terdiri dari; pembelajaran 

diskusi politik, pembinaan organisasi santri dan rekrutmen pengurus kelas sudah cukup tinggi. 

Hal tersebut bisa dilihat dari tingkat keseringan dan keterlibatan sebagian besar santri dan 

pengurus pondok/ Ustad dalam melaksanakan program diskusi politik, pembinaan organisasi dan 

proses rekrutmen pengurus kelas. 


