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ABSTRAK 

 

Azamal Siagian, NIM 3142111002. Tarbiyah Islamiyah Sebagai Model 

Pendidikan Politik PKS Dalam Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat 

Kota Medan. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu 

Sosial. Universitas Negeri Medan. 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui model pendidikan Tarbiyah 

Islamiah PKS dalam peningkatan partisipasi politik masyarakat Kota Medan. 

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif kualitatif yaitu 

penelitian yang berusaha menggambarkan atau mendekskripsikan obyek yang 

diteliti berdasarkan fakta yang ada dilapangan. Penelitian ini menggunakan data 

primer yang diperoleh melalui key informan dengan observasi, dokumentasi serta 

wawancara langsung secara mendalam dengan beberapa narasumber untuk 

mendapatkan data. Dan data sekunder melalui laporan sumber dari jurnal, surat 

kabar, majalah, artikel maupun laporan penelitian yang diperlukan dalam 

penelitian ini. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

data kualitatif  melalui induksi analitis sebagai proses berfikir induktif untuk 

mendiskripsikan data-data yang menyangkut objek. Hasil penelitian 

menununjukkan bahwa Tarbiyah Islamiyah PKS Kota Medan dalam Peningkatan 

partisipasi politik masyarakat Kota Medan dilakukan dengan Konsep Training, 

Yaitu Training Orientasi Partai bagi masyarakat yang memiliki keinginan untuk 

berpartisipasi atau menambah wawasan dalam hal politik, dan Training Dasar bagi 

kader internal partai yang ditujukan untuk kader partai anggota muda sampai 

dewasa yang akan diamanahkan menjadi pengurus partai ataupun calon 

pemerintah di tingkat Kota/Kabupaten. Sasaran dalam pelaksanaan Training 

Orientasi Partai bagi masyarakat adalah dipahaminya konsepsi-konsepsi dasar 

Islam sebagai minhajul-hayah. Terbangunnya keimanan dan motivasi untuk 

menjalankan kewajiban-kewajiban sebagai seorang muslim, Dipahami dan 

diterimanya keberadaan partai dan misi perjuangannya, Terbangunnya semangat 

untuk berperan serta dalam memahami politik  dan pengembangan program-

program partai di wilayah cabang dan ranting tsb, dan sasaran Training Dasar 

untuk kader adalah menambah kapasitas keilmuan kader untuk diamanahkan 

menjadi pengurus ranting, cabang dan daerah ataupun calon pemerintah di tingkat 

Kota/Kabupaten. Pendidikan politik PKS Kota Medan pada pelaksanaannya tidak 

hanya selalu bermuatan politik saja akan tetapi juga terdapat muatan-muatan 

materi keislaman sebab hal tersebut tidak terlepas dari PKS sebagai partai dakwah 
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