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 Skripsi ini berdujul Peran PKS Muda Partai Keadilan Sejahtera Dalam 

Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Di Kec. Percut Sei Tuan Pada 

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui apa peranan PKS muda dan bagaimana strategi PKS muda dalam 

meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Kec. Percut Sei Tuan pada pemilihan 

Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019. 

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan dengan metode 

penelitian Kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penggunaan Pendekatan metode 

penelitian ini yaitu ingin mengetahui peran PKS muda Partai  Keadilan Sejahtera 

dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Di Kec. Percut Sei Tuan Pada 

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019. 

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa peran PKS muda Partai Keadilan 

Sejatera dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat yaitu dengan 

memberikan pengetahuan tentang politik. Sebagai unsur perubahan yaitu PKS muda 

diharapkan dapat melakukan perbaikan terhadap negara ini. Adapun strategi PKS 

muda Partai Keadilan Sejatera dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat 

yaitu dengan melakukan pendekatan dengan cara membuat kegiatan di masyarakat. 

Kata kunci: Politik dan Masyarakat  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Didalam sistem politik demokrasi, penyajian aspirasi, tuntutan serta 

keinginan rakyat disampaikan oleh wakil rakyat yang duduk di lembaga 

legislatif.Demokrasi  diartikan, yaitu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. 

Rakyat adalah sumber kekuasan.
1
 

Para pemimpin kepala pemerintahan dipilih dari rakyat melalui pemilihan 

yang dilakukan oleh rakyat, mulai dari memilih Presiden, Gubernur, 

Bupati/Walikota hingga jabatan Kepala Desa. 

Dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 pasal 7 bahwa “Presiden 

dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 (lima) tahun, dan sesudahnya  

dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa 

jabatan”. Dalam hal ini terhitung sejak tanggal pelantikan.Memilih suatu Calon  

merupakan hak, memilih calon tidak hanya karena jabatan, marga atau jumlah 

sumbangan yang didapat tapi pilihan yangberdasarkan kepada ilmu,karena dengan 

ilmu bisa merubah bangsa Indonesia menuju arah yang baik. Masyarakat dapat 

menilai kinerja kandidat, ideologi, serta prestasi-prestasi yang didapat. Pemilih 

adalah subjek politik yang harus memilih dengan benar.Denganpemilihanmenjadi 

salah satu carauntuk pembaharuan bagi negara. 

                                                             
 

1
. Asy-Syaikh Muhammad bin „Abdillah Al-Imam, Menggugat Demokrasi & Pemilu ( 

Banyumas : Pustaka Salafiyah,2007),  h. 33 



 
 

 
 

Pemilihan umum, disingkat Pemilu yaitu suatu bentuk atau cara untuk 

melaksanakan asas-asas demokrasi. Pemilu biasanya di negara-negara demokrasi. 

Kemudian, karena cara ini dianggap yang paling baik bagi sarana menyampaikan 

aspirasi rakyat, negara-negara berkembang biasanya menjalankan pemilihan 

umum juga, meskipun dalam penyelenggaraannya sering terjadi kerusuhan.
2
 

Pada tanggal 17 April 2019 semua masyarakat Indonesia melakukan 

pemilihan umum (PEMILU). Pemilihan presiden dan wakil presiden memilki 2 

(dua) calon, 01. Joko Widodo/Ma‟ruf Amin, dan calon 02. Prabowo 

Subianto/Sandiaga Uno.Dan di menangkan oleh No. 01 Joko Widodo/ Ma‟ruf 

Amin. 

Tidak hanya pemilihan presiden dan wakil presiden saja tapi juga 

pemilihan DPD (Dewan Pimpinan Daerah), DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD 

Kabupaten/ Kota. 

Masyarakat memiliki peran demi terlaksananya kehidupan politik yang 

tidak terlepas dari cita-cita demokrasi, yakni melakukan gerakan untuk 

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan atau sebagai pelaku 

kampanye atau sebagai tim sukses. Partisipasi adalah salah satu yang menjadi 

aspek penting dalam demokrasi.
3
Suatu negara akan maju jika masyarakat atau 

rakyat ikut ambil peran dalam pembangun negara, perpolitikan dan bidang 

lainnya.  

                                                             
2
. Ensiklopedi Nasional Indonesia.( Jakarta: PT Cipta Adi Pustaka, 1990, jilid 12) hlm. 341.  

3
. Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik. ( Jakarta: PT Grasindo, 2010) hlm. 179. 



 
 

 
 

Masyarakat bukan hanya sekedar kumpulan beberapa jumlah individu tapi 

lebih dari itu.Masyarakat merupakan sistem yang terbentuk dari asosiasi di antara 

individu-individu yang didalamnya mewakili masyarakat tertentu. 

Partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam pemilihan 

umum.Partisipasi merupakan hal yang dasar dalam pemilihan umum yaitu 

pemberian suara dalam pemilihan umum, baik pemilihan anggota legislatif 

ataupun pemilihan presiden.Pemberian suara sebagai wujud kebebasan 

berpartisipasi politik yang mendasar dan paling utama.
4
 

Partai politik memilki fungsi sebagai sarana komunikasi politik, sosialisasi 

politik, rekrutmen politik, pengendalian konflik, partisipasi politik, pemadu 

kepentingan dan juga sebagai kontrol politik.
5
 

Partai politik yang menjadi, salah satu peran meningkatkan partisipasi 

politik masyarakat dalam pemilihan umum. Dapat dilihat dengan informasi yang 

tersebar luas yang berisi informasi bohong atau mengarah pada sisi negatif yang 

mengakibatkan turunnya partisipasi politik di masyarakat.Maka dari itu peran 

Partai Politik sangat diperlukan. 

Salah satu yang menjadi pengaruh meningkat atau menurunnya partisipasi 

politik masyarakat adalah kesadaran politik.Partai politik bertanggung jawab 

sebagai tempat ruang memberikan pendidikan politik pada masyarakat dan 

                                                             
4
. A. Muhaimin Iskandar ,Kontekstualisasi Demokrasi Di Indonesia. (Yogyakarta: LKis, 

2017). Hlm 65. 
5
.  Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik. ( Jakarta: PT Grasindo, 2010) hlm. 149-154. 



 
 

 
 

memberikan informasi yang jelas, dan menekankan gagasan dari 2 (dua) pasang 

calon. Sehingga dapat menghasilkan kesadaran masyarakat dalam 

berdemokrasi.Keberadaan partai politik mencerminkan sebuah negara demokrasi. 

Dalam politik banyak pihak yang berperan demi terlaksananya kehidupan politik 

yang tidak terlepas dari cita-cita demokrasi, yaitu dengan adanya partai politik 

yang menyiapkan wadah untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat. 

Pemuda dalam PKS disebut PKS Muda. PKS Mudadi bawah naungan 

Partai Keadilan Sejahtera dan dibawah bimbingan bidang kepemudaan dan 

merupakan program yang dibuat PKS untuk kaum muda, program ini juga 

sebagai lanjutan dari program PKS pusat, sehingga PKS muda disiapkan untuk 

menjadi kekuatan partai.Bentuk komunitas ini dikoordinator oleh Prayogi,yang 

diharapkan menjadikan PKS dapat dikenal dan meningkatkan partispasi 

politikterutama di kalangan pemuda. 

Komunitas ini dibentuk sebagai wadah ekspresi kaum muda untuk 

memberikan pendidikan, meningkatkan kreativitas, mewarnai partai dan untuk 

menggait pemilih.Peran PKS Muda sangat berpengaruh di masyarakat apalagi 

pada kalangan kaum muda.Adapun beberapa program PKS muda, yaitu 

bergabung dengan komunitas-komunitas dikalangan kaum muda, menjalin 

silatuhrahmih dengan masyarakat luas, mengembangkan kreatifitas, dan 

memberikan pengetahuan kaum muda dalam bidang bisnis/pengusaha. 



 
 

 
 

Adapun kegiatan-kegiatan yang dibuat oleh PKS muda,seperti bergabung 

dengan komunitas remaja mesjid, membuat kegiatan majelis 

taklim,bersilatuhrahmi dengan anggota dan masyarakat luas dengan salah satu 

cara ta”tim, ikut gabung dengan olahraga sepak bola dan futsal, dan berbincang 

tentang bisnis/berwirausahaataupun meningkatkan kreatifitas PKS muda.  

Anggaran keuangan komunitas berasal dari infak yang dikutip setiap 

pertemuan dan dari sumbangan dari pihak-pihak lain. Dengan hal ini tidak 

ditarifkan nominal uang yang di wajibkan setiap orangnya.Uang ini untuk 

kegiatan komunitas atau untuk keperluan lainnya. 

PKS muda memilki peran sebagai kekuatan moral diwujudkan dengan 

menumbuh kembangkan aspek etik dan moralitas dalam bertindak pada setiap 

dimensi kehidupan, memperkuat iman dan takwa serta ketahanan mental spritual, 

dan meningkatkan kesadaran hukum.Juga sebagai aset paling berharga dalam 

suatu negara.Sehingga menjadikan generasi sebagai potret Islam, maka dari itu 

para pemuda harus mampu menerapkan nilai-nilai Islam disegala kegiatan sehari-

hari. 

PKS muda memilki beberapa bentuk kegiatan politik baik dalam sosial 

seperti penggalangan dana dan membagikan jilbab gratis yang di lakukan di 

mesjid Al-Hijrah,olahraga futsal dan senam pagi di tempat futsal laut 

dendang,berbincang-bincang tentang wirausaha dilaksanakan di mesjid Al-Hijrah, 

dan lainnya. 



 
 

 
 

Dengan ikut sertanya PKS muda dengan komunitas remaja mesjid disebut 

Jaringan Pemuda Remaja Mesjid Indonesia (JPRMI) berkumpul di Mesjid Al-

Hijrah dan berkemah bersama di sibolangit, dan diskusi formal di mesjid Al-

Hijrah atau dirumah salah satu PKS mudaataupunnon-formal dilakukan lebih 

santai sehingga tempat diskusi di cafe, tempat makan atau rumah salah satu PKS 

muda. Serta aktif dalam sosial media salah satunya Facebook dan membuat film 

yang berjudul 8 Stories. 

Dengan kegiatan ini diharapkan dapat merangsang masyarakat untuk 

ambil andil dalam kewajiban sebagai warga negara salah satunya partisipasi 

politik.Dengan kegiatan ini juga terjalinnya silatuhrahim, menguatkan solidaritas 

dan menyampaikan pendidikan politik kepada masyarakat. Keaktifan PKS muda 

sangat berpengaruh dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam politik. 

Terutama bidang agama yang menjadi kegiatan utama yang dilakukakan. 

Kegiatan keagamaan yang disebut ta”lim rutin partai (TRP) yaitu kegiatan 

yang dilakukan secara rutin setiap minggu yang didalamnyapengajian, 

musyawarah, tadarus Al- Quran dan tausiyah. TRP dapat diikuti oleh semua 

orang, baik kader maupun non kader. Pesertanya bebas dari mulai kalangan 

pelajar dan mahasiswa maupun masyarakat biasa baik muda ataupun tua. Dan 

materi yang di ajarkan tentang keislaman, seperti aqidah, fiqih, hadist, tafsir, 

politik dan isu-isu kontemporer lainnya. Dengan ini juga dapat berikan penjelasan 

kepada masyarakat untuk ikut serta dalam urusan negara yang salah satunya 

adalah memberi hak suara kita pada pemilihan umum. Mengapa demikian, karena 



 
 

 
 

dengan itu masyarakat menjadi lebih paham tentang pentingnya ikut serta dalam 

perpolitikan negara sehingga rasa nasionalisme masyarakat tumbuh dan semakin 

kuat sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat. Pengajian ini juga bisa 

berupa seminar, bedah buku, sarasehan, mabit dan sebagainya. 

Partisipasi politik masyarakat sangat dibutuhkan karena dapat 

mencerminkan karakter politik itu sendiri. Dalam partai politik masyarakat 

diedukasi tentang politik dan memberikan cermin positif bagi masyarakat sekitar. 

PKS muda yang dimaksud disini adalah PKS muda Partai Keadilan 

Sejahtera DPC (Dewan Pengurus Cabang) Kec. Percut Sei Tuan.PKS muda 

memiliki banyakperan dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Kec. 

Percut Sei Tuan dalam pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2019. Yang 

disebut dengan tahun politik. 

PKS muda dalam menjalankan kegiatan atau program-programnya tidak 

mudah, dari itu mereka harus memiliki strategi yang tepat agar partisipasi 

masyarakat meningkat. Strategi sangat diperlukan karena PKS muda akan 

menghadapi masyarakat atau orang banyak, yang memiliki pendapat dan cara 

pikir yang berbeda-beda, maka hal ini menjadi tugas besar bagi PKS muda. 

Meningkatkan kepercayaan masyarakattentang partai PKS dan menjelaskan 

pengetahuan politik menjadi hal penting yang dilakukan PKS muda. 

PKS muda membuat kegiatan atau program-program dimasyarakat dengan 

begitu masyarakatlebih mengenal PKS muda dan dengan mudah untuk 



 
 

 
 

meningkatkan partisipasi politik masyarakat terutama di Kecamatan Percut Sei 

Tuan. 

Melihat penjelasan di atas, apakah ada kegiatan yang di bentuk PKS muda 

dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat dan bagaimana strategi PKS 

muda dalam mendorong meningkatnya partispasi masyarakat.Yang di maksud 

oleh penulis ada PKS Muda DPC Kec.Percut Sei Tuan Serdang maka dari itu 

penulis tertarik untuk membuat judul skripsi dengan judul “Peran PKS Muda 

Partai Keadilan Sejahtera Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik 

Masyarakat Di Kec. Percut Sei TuanPada Pemilihan Presiden Dan Wakil 

Presiden Tahun 2019”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, adapun rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Apa peranan PKS muda dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di 

Kec. Percut Sei Tuan pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 

2019? 

2. Bagaimana strategi PKS muda dalam mendorong partisipasi masyarakat di 

Kec. Percut Sei Tuan dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 

2019 ? 

 

 



 
 

 
 

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1.  tujuan penelitian 

a. Untuk dapat mengetahui apa saja perananPKS muda Partai Keadilan 

Sejahtera dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakatdi Kec. 

Percut Sei Tuan pada pemilihan Presiden dan Wakil Presidentahun 2019 

b. Untuk mengetahui bagaimana strategi PKS mudaPartai Keadilan 

Sejahteradalam mendorong partisipasi politik masyarakat di Kec. Percut 

Sei Tuan pada pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2019 

 

2. Manfaat penelitian 

a. Secara teoritis, meningkatkan pengetahuanuntuk mendorong partisipasi 

politik dalam pemilu. 

b. Secara Praktis, diharapakan Penelitian ini dapat memberikan sedikit 

banyaknya kontribusi bagi semua pihak yang bersangkutan tentunya 

bermanfaat bagi peneliti pada khususnya dan kepada masyarakat umum 

dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Kec. Percut Sei 

Tuanpada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019. 

D. Batasan Istilah 

Untuk menghindari terjadinya makna ganda terhadap istilah yang terdapat 

dalam penelitian. Adapun batasan istilah pada skripsi ini adalah sebagai berikut : 



 
 

 
 

1. Peranan adalah bagian yang dimainkan seorang pemain.
6
 Pemuda adalah 

orang muda laki-laki atau remaja.
7
 Jadi, peranan pemuda adalah suatu 

peristiwa atau bagian yang dimainkan seseorang dalam suatu peristiwa. 

Peranan pemuda adalah tindakan, tingkah laku atau semangat muda yang 

harus ada dalam diri manusia baik tua atau muda. Peranan secara umum 

adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan. 

2. Muda adalah merujuk pada orang yang sehat, dan jarang menjadi sasaran 

penyakit. Muda identik dengan Pemuda, yang dalam arti luas adalah generasi 

penerus bangsa, sehingga pemuda memberikan peran yang sangat penting 

dalam kemajuan atau keterpurukan suatu bangsa. pemuda yang dimaksud 

dengan peneliti adalah PKS Muda. 

3. Partisipasi politik adalah kegiatan dalam keikutsertaan warga yang menjabat 

dibagian pemerintah dan warga yang biasa dalam keputusan politik yang 

dibuat oleh pemerintah yang menyangkut dan memengaruhi kehidupan warga, 

warga berhak ikut dalam menentukan keputusan politik.
8
 

4. Masyarakat adalah orang-orang yang memiliki fungsi bersama dalam suatu 

perkumpulan yang disebut masyarakat sipil.
9
 

5. Pemilihan umum adalah suatu bentuk atau cara untuk melaksanakan asas-asas 

demokrasi. Pemilu biasanya di negara-negara demokrasi. Kemudian, karena 

cara ini dianggap yang paling baik bagi sarana menyampaikan aspirasi rakyat, 

negara-negara berkembang biasanya menjalankan pemilihan umum juga, 
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meskipun dalam penyelenggaraannya sering terjadi kerusuhan.
10

Pemilihan 

yang dilakukan oleh rakyat secara langsung umum bebas rahasia yang 

diadakan di Indonesia setiap 5 tahun sekali untuk memilih langsung calon-

calon pejabat yang duduk dikursi pemerintahan.  

6. Partai Keadilan Sejahtera adalah salah satu partai politik yang berbasis Islam 

dan yang mewakili perwakilan diparlemen Indonesia.
11

 Dibatasi peneliti disini 

yaitu Dewan Pengurus Cabang Partai Keadilan Sejahtera Kec. Percut Sei 

Tuan. 

E. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka merupakan kajian terdahulu yang harus di reviwdari 

penelitian sebelumnya.Dalam skripsi Nurul Aini Afifah mahasiswa Universitas 

Islam Negeri Sumatera Utara tahun 2011 yang berjudul Peran Pemuda dalam 

Proses Pembangunan Politik di Indonesia Periode Kemerdekaan Hingga 

Repormasi menyatakan bahwa pemuda tersebut dengan melakukan gerakan-

gerakan pemuda yang mana gerakan itu satu kesinambungan dalam artian gerakan 

pemuda satu generasi dengan gerakan lainnya yang saling mempengaruhi dan 

menduplikasikan meski pada pola-pola tertentu ada beberapa perbedaan namun 

tidak terlalu signifikat. 

Adapun skripsi Ismail mahasiswa mahasiswa Universitas Islam Negeri 

Sumatera Utara tahun 2015 yang berjudul Strategi Partai Keadilan Sejahtera 

Binjai dalam Memenangkan Pasangan Muhammad Idaham dan Timbas Tarigan 
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pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Binjai 2010-2015 yang menyatakan 

bahwa partai politik sebagai saluran kekuasaan bersikap transparan dan dalam 

melakukan rekrutmen pemimpin, sehingga akan mengakibatkan pengenalan dan 

kepercayaan masyarakat dan meningkatkan citra partai sebagai sebuah organisasi 

yang transparan.  

Jadi, menurut penulis untuk pembahasan Peran PKS muda Partai Keadilan 

Sejahtera Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Di Kec. Percut Sei 

Tuan Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019. 

F. Kajian Teoritis 

1. Pengertian Peran 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), peranan berasal dari 

kata peran yang berarti suatu yang menjadi bagian atau yang memegang, yang 

terutama.
12

 “peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Misalnya, 

apabila seseorang yang melakukan hak dan kewajibabnya sesuai dengan 

kedudukannya, maka ia telah menjalankan peranannya”. Dalam Kamus 

Oxpord Dictionary, peran diartikan sebagai actor’s part, one’s task and 

function yang berarti aktor, tugas atau fungsiseseorang. Ketika istilah peran 

digunakan dalam lingkungan pekerjaan, maka seseorang yang diberi (atau 

mendapatkan) sesuatu posisi, yang diharapkan menjalankan perannya sesuai 

dengan apa yang diharapkan oleh pekerjaannya tersebut. 
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Pengertian Peranan menurut SoerjonoSoekanto merupakan aspek 

dinamis kedudukan. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya 

sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan.
13

 

Menurut Muhammad Ali peran adalah tingkah laku yang diharapakan 

oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu 

sistem.
14

Peran memiliki arti perilaku yang diharapkan dari seseorang yang 

mempunyai suatu status. Peran merupakan mengatur tindakan atau perilaku 

yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status 

sosial yang dapat menyebabkan seseorang dapat mengetahui batas-batas 

tertentu. 

Dalam peran ada tiga hal yang mencakup didalamnya, yaitu : 

a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan kedudukan  

seseorang dalam kumpulan masyarakat. Peranan suatu rangkaian aturan 

yang dapat membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat 

tempat kita berada. 

b. Peran adalah suatu konsep mengenai apa yang dapat dilaksanakan oleh 

orang-orang dalam masyarakat sebagai organisasi. 

c. Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu 

jabatan. 
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Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu 

sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok 

terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu.  

Hal-hal penting yang terkait dengan peran, ialah : 

a. Perangkat Peran : Yaitu hal yang digunakan untuk menunjukkan bahwa 

satu status tidak hanya mempunyai satu peran tunggal akan tetapi 

sejumlah peran yang saling berhubungan. 

b. Perilaku Peran: Yaitu perilaku aktual seseorang yang memerankan suatu 

peran, dimana orang yang bertindak dengan suatu usaha yang di sengaja 

untuk menyajikan citra yang diinginkan bagi orang lain. 

c. Desakan Peran : Yaitu kesulitan seseorang dalam menghadapi peran 

mereka, ada beberapa desakan peran, yaitu : 

1. Persiapan peran yang tidak memadai, kesulitan dalam menyiapkan 

orang-orang muda untuk memainkan peranan sebagai orang dewasa 

dalam masyarakat yang terus berubah. 

2. Kesulitan dalam peralihan peran, dalam sebagian peran masyarakat 

terdapat peralihan peran terutama dalam usia yang ditetapkan, yang 

dibentuk sedemikian rupa sehingga sulit untuk dihindari salah satu 

penyebabnya karena keharusan melepaskan peran 

3. Konflik peran, timbul karena merasa tertekan, serta adanya 

ketidaksesuaian untuk melaksanakan peranan yang diberikan oleh 

masyarakat. 



 
 

 
 

4. Kegagalan berperan, timbul karena perubahan sosial yang cepat dan 

kurang terpadu dalam masyarakat.
15

 

Dengan begitu, dalam menjalankan peran tidak ada yang berjalan baik 

sesuai kehendak yang dinginkan adapun seseorang mengalami beberapa 

permasalahan yang berhubungan dengan peran dalam suatu kedudukan.
16

 

2. Pengertian Muda 

Didalam masyarakat Muda identik dengan kaum muda yang 

merupakan satu identitas yang potensial dimana kedudukannya yang strategis 

sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi kemajuan 

bangsa. 

Kaum muda adalah individu yang dilihat secara fisik sedang 

mengalami perkembangan dan secara psikis juga sedang mengalami 

perkembangan emosional sehingga pemuda merupakan sumber daya manusia 

pembangunan baik saat ini maupun masa yang datang.
17

 

Kaum muda dalam perspektif politik yaitu individu atau komunitas 

warga Negara yang terus menerus menempa diri dan mengaktualisasikan 

segenap potensialnya untuk menjadi penguasa di masa depan. 
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Defenisi dalam Al-Qur‟an dan Hadis yang berkaitan dengan muda atau 

yang disebut “asy-syabab” dalam hadis. Salah satunya Hadis yang 

diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim Al-Naisaburi dalam  Al-Mustadrak ala Al- 

Sahihain : 

 

“Dari Ibn Abbas ra, bahwa Nabi Saw. perna memberi nasehat kepada 

seseorang untuk menggunakan secara maksimal lima hal sebelum datang 

yang lima pula, masa mudamu sebelum datang masa tua, masa sehatmu 

sebelum masa sakit, masa kayamu (ketika berkecukupan) sebelum masa fakir 

(membutuhkan, tidak punya apa-apa), waktu luang, kesempatanmu sebelum 

masa sibuk, dan masa hidupmu sebelum datang kematian”. 

Hadis diatas dengan jelas menyebutkan bahwa masa yang disebutkan 

pertama kali oleh Nabi Saw adalah masa muda.Karena pada masa muda 

seseorang memiliki stamina, kebugaran, otot-otot dan kerja organ tubuh 

manusia masih normal, jarang mengalami gangguan-gangguan fisik.Masa ini 



 
 

 
 

juga dimana kaummuda untuk berkarya supaya bisa menyiapkan diri 

menghadapi masa tua.
18

 

Adapun dalam Al-Qur‟an kaum muda dalam ungkapan sifat dan sikap 

seperti antara lain : 

a. Berani merombak dan bertindak revolusioner terhadap tatanan sistem 

yang rusak. Yang termaktub dalam Al-Qur‟ansebagaimana terdapat dalam 

firman Allah Swt : Q.S Al-Anbiya, 21: 59-60 

َسِمعَۡنا  َقاُنىْا ٩٥ ٱنَّظِٰهِميَنَنِمَن  ۥَهِتَنٓا ِإَّنُهَٔاِن َقاُنىْا َمن َفَعَم َهَٰرا ِب 

  ٠٦ِإبَۡسِٰهيُم  ۥٓي َيرُۡكُسُهمۡ ُيَقاُل َنُهَٗفت

 

Artinya : Mereka berkata, “siapakah yang melakukan (perbuatan) ini 

terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sungguh, dia termasuk orang yang 

zalim”.(59). Mereka (yang lain) berkata,”kami mendengar ada seorang 

pemuda yang mencela (berhala-berhal ini), namanya Ibrahim (60).
19

 

Ayat diatas menjelaskan bahwa kaum muda itu harus berani melakukan 

perubahan menuju kebaikan.Perubahan yang melawan kepada suatu 

sistem yang rusak atau membawa ketidakbaikkan bagi semua orang. 
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b. Seseorang yang tidak putus asa tidak mundur sebelum cita-citanya 

tercapai. Yang termaktub dalam Al-Qur‟an sebagaimana terdapat dalam 

firman Allah Swt : Q.S. Al- Kahfi, 18:60 

َأوۡ َأمِۡضَي  ٱنَۡبحَۡسيِۡنَتيُٰه َنٓا َأبَۡسُح َحَتًٰٓ َأبُۡهَغ َمجَۡمَع َقاَل ُمىَسًٰ ِنَف َوِإذۡ

  ٠٦ا ُٗحُقب

Artinya :Dan (ingatlah) ketika Musa berkata kepada pembantunya, “aku 

tidak akan berhenti (berjalan) sebelum sampai ke pertemuan dua laut, 

atau aku akan berjalan (terus sampai) bertahun-tahun. (60)
20

 

Ayat ini menjelaskan bahwa jangan lah berputus asa dan menyerah 

walaupun banyak hambatan dan rintangan yang dihadapi tapi kita harus 

semangat dalam menggapai apa yang dicita-citakan, karena dengan terus 

berusaha dan pantang menyerah insya Allah segala keinginan dan cita-cita 

akan tercapai.  

Maka dari penjelasan diatas kaum muda sangat identik dengan sosok 

yang berusia produktif dan mempunyai karakter revolusioner, optimis, dan 

berpikiran maju.Disamping itu mereka memilki kelebihan dan juga 

kelemahan.Dimana kelebihannya adalah para muda masih mau menghadapi 

dan menggerakan dirinya untuk melakukan perubahan dengan menjadi 

pelopor perubahan itu sendiri.Kelemahannya adalah kontrol diri yang dalam 

artian mudah emosional. 
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Dalam Islam, kaum muda memiliki peran sangat penting untuk 

memobilisasikan kesadaran masyarakatnya. Sejak dulu hingga sekarang.yang 

merupakan pilar kebangkitan.Dalam setiap kebangkitan, kaum muda 

merupakan rahasia kekuatannya dan dalam setiap fikrah  kaummuda adalah 

panji-pangjinya.  

Catatan sejarah mengatakan bagian terbesar dari kelompok pertama 

yang menerima ajaran Rasulullah Saw terdiri dari kaum muda.Kader-kader 

mukmin yang digembleng oleh Rasulullah Saw di Darul Arqam adalah kaum 

muda. 

Kaum muda tidak hanya sekedar memiliki peran untuk 

memobilisasikan kesadaran masyarakat.Kaum muda juga dianggap memiliki 

kemampuan dan tanggung jawab untuk menghadapi krisis yang melanda 

masyarakatnya.Yang memiliki berfungsi sebagai unsur perubah masyarakat 

kearah yang lebih baik, pembaharu umat, dan faktor yang terpenting dalam 

usaha perbaikan umat. 

Partisipasi politik erat sekali kaitannya dengan kesadaran politik, 

karena semakin sadar bahwa dirinya di perintah, orang kemudian 

mengikutisehingga memberi hak suaranya dalam penyelenggaraan 

pemerintah. 

Adapun dalam memobilisasikan kesadaran masyarakat dalam  

meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum. Dapat 



 
 

 
 

dengan sikap kaum muda yang selalu senantiasa berlaku lemah lembutdalam 

upaya membuat masyarakat mendengarkan apa yang kita sampaikan. Untuk 

itulah, didalam Al-Qur‟an termaktub ayatyang memberikan peringatan untuk 

tidak bersikap keras ataupun kasar terhadap orang lain, sebagaimana terdapat 

dalam firman Allah Swt: 

Q.S AL-Imran 3 : 159 

ِمنۡ  ٲّنَفُضىْاَن ٱنَۡقهِۡبِننَت َنُهمۡۖ َوَنىۡ ُكنَت َفًّظا َغِهيَظ  ٱنَهِهِمَن  َٗزحَۡمة َفِبَما

َفِإَذا َعَزمَۡت  ٱنَۡأمِۡسَۖنُهمۡ َوَشاِوزُۡهمۡ ِفي  ٱسَۡتغِۡفسَۡعنُۡهمۡ َو ٲعُۡفَحىِۡنَكۖ َف

  ٩٩٥ِهيَن ٱنُۡمَتَىِكُيِحُب  ٱنَهَهِإَّن  ٱنَهِهَۚفَتَىَكمۡ َعَهً 

 

Artinya: Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah 

lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, 

tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah 

mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawaralah 

dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah 

membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah 

mencintai orang yang bertawakal. (159)
21

 

Ayat diatas menjelaskan dalam menghadapi semua masalah harus 

dengan bersikap lemah lembut.Karena dengan bersikap keras dan kasar orang-

orang disekitarnya pergi menjauh.Dan bermusyawarahlah dalam mengambil 

keputusan.Karena dengan bermusyawarah mendapatkan solusi yang dapat 

diterima oleh semuanya.Setelah mendapatkan keputusan maka bertawakallah 
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kepada Allah. Sesungguh Allah akan memberikan jalan keluar yang terbaik 

dalam setiap permasalahan yang ada. 

Adapun ayat yang menjelaskan berdebatlah atau berdiskusi yang dapat 

terjadi ketika bermusyawarah harus dengan cara yang baik agar terhindar 

perdebatan yang berujung kepada kekerasan, karena setiap orang memiliki 

hak yang sama salah satunya mengeluarkan pendapat maka dari itu saling 

menghargai itu penting.Sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah Swt: 

Q.S An-Nahl 16: 125 

ِهَي  ٲَنِتيَوَجِٰدنُۡهم ِب ٱنَۡمىِۡعَّظِةٱنَۡحَسَنِةَۖو ٲنِۡحكَۡمِةِإَنًٰ َسِبيِم َزِبَك ِب ٱدُۡع

 ٲنُۡمهَۡتِديَنَوُهَى َأعَۡهُم ِب ۦَزَبَك ُهَى َأعَۡهُم ِبَمن َضَم َعن َسِبيِهِهَأحَۡسُنۚ ِإَّن 

٩٢٩  

 

Artinya: Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan 

pengajaran yang terbaik dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang 

baik. Sesunggunya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat 

dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat 

petunjuk. (125)
22

 

Jadi, kaum muda sangat diharapkan dalam perubahan Negara, yaitu ke 

arah yang lebih baik dari sebelumnya.Dalam meningkatkan partisipasi politik 

masyarakat dalam pemilu juga sebagai kegiatan perubahan Negara ini. Dengan 
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memberikan penjelasan kepada masyarakat dengan sikap dan tingkah laku 

yang baik, hal ini membuat masyarakat akan menerima dengan baik dan dapat 

di mengerti yang di sampaikan oleh kaum muda.   

3. Partisipasi Politik  

a. PengertianPartisipasi Politik 

Dalam analisis politik modern partisipasi politik merupakan suatu 

masalah yang penting dan akhir-akhir ini banyak dipelajari terutama 

dalam hubunganya dengan negara-negara berkembang. 

Istilah partisipasi yaitu keikutsertaan warga negara biasa (yang 

tidak memiliki kewenangan) dalam memengaruhi proses pembuatan dan 

pelaksanaan keputusan politik. Kegiatan warga negara biasa pada 

dasarnya terbagi menjadi dua, pertama memengaruhi isi kebijakan umum, 

kedua ikut juga menentukan pembuat dan pelaksana keputusan politik. 

Partisipasi politik adalah tindakan atau kegiatan seseorang atau 

juga sekelompok orang untuk ikutserta secara aktif dalam kegiatan politik, 

yaitu dengan ikut memilih pimpinan negara baik secara langsung ataupun 

tidak secara langsung dalam memengaruhi kebijakan 

pemerintah.Memberikan suara pada pemilihan umum, menghadiri rapat 

umum dan menjadi anggota partai merupakan kegiatan dalam partisipasi 

politik.
23
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Partisipasi merupakan suatu hal yang mendasar dalam 

demokrasi.Dengan demokrasi dapat memberikan peluang kepada 

masyarakat agar ikut berpartisipasi secara efektif dalam kegiatan 

pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan publik serta 

persamaan bagi seluruh masyarakat. 

Sedangkan menurut Miriam Budiardjo partisipasi politik adalah 

kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam 

kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan 

secara langsung atau tidak secara langsung memengaruhi kebijakan 

pemerintah. 

Menurut Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson, partisipasi 

adalah kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang di 

maksud untuk memengaruhi perbuatan keputusan oleh 

pemerintah.Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir 

atau spontan, mantap, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau 

ilegal, efektif atau tidak efektif.
24

 

Jadi, dapat disimpulkanbahwa partispasi politik adalah kegiatan 

yang dilakukan seseorang atau sekelompok yang berhubungan dengan hal-

hal dalam penentuan atau pengambilan keputusan dalam kebijakan 

pemerintah baik dalam hal pemilihan pemimpin ataupun sikap terhadap 
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kebijakan masyarakat yang dibuat oleh pemerintah untuk dilaksanakan, 

yang dilakukan secara langsung maupun tidak secara langsung. 

b. Tipologi Partisipasi Politik 

Partisipasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu partisipasi aktif dan 

partisipasi pasif. Partisipasi aktif adalah memberikan usul tentang hal 

tertentu mengenai kebijakan umum, memberikan pandangan lain tentang 

kebijakan yang berlainan dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, 

memberikan kritik dan saran, membayar pajak dan memilih pemimpin 

pemerintah.  

Partisipasi pasif berbanding terbalik dari partisipasi aktif adalah 

yang hanya mentaati pemerintah, menerima dengan baik dan 

melaksanakan keputusan pemerintah.Disamping itu juga ada beberapa 

orang atau anggota masyarakat yang tidak termasuk dalam partisipasi aktif 

ataupun partisipasi pasif yaitu orang-orang apatis karena mereka 

menganggap masyarakat dan sistem politik telah berbeda dari yang 

mereka inginkan dan cita-citakan. 

Menurut Milbrath dan Goel partipasi terbagi menjadi 4 (empat) bagian: 

1) Apatis yaitu orang yang tidak ikut berpartisipasi dan tidak 

berkeinginan ikut dalam proses politik. 



 
 

 
 

2) Spektator yaitu orang yang pernah setidaknya ikut memilih dalam 

pemilihan umum (PEMILU).
25

 

3) Gladiator yaitu sekelompok orang yang secara aktif mengadakan tatap 

muka, aktivis partai dan juga dalam pekerjaan kampanye, dan 

aktivismasyarakat. 

4) Pengkritik yaitu orang-orang yang dalam partisipasinya secara tak 

konvensional. 

Sedangkan menurut Almond partisipasi politik yang terjadi di 

berbagai Negara dapat dibedakan dalam kegiatan politik yang berbentuk 

konvensional dan non konvensional, termasuk yang mungkin legal (seperti 

petisi) maupun ilegal (cara kekerasan).
26

 

Bentuk-bentuk partisipasi politik dapat dipakai sebagai ukuran 

untuk menilai stabilitas sistem politik, integritas kehidupan politik, 

keputusan atau ketidakpuasan warga Negara. 

Pemberian suara dalam pemilihan Presiden merupakan salah satu 

bagian dari partisipasi dalam politik yang biasa.Walaupun hanya 

memberikan suara, dan membantu dalam pemungutan suara dan lain 

sebagainya.Partisipasi dalam pemilihan umum dapat dihitung melalui 

persentase jumlah orang yang menggunakan hal pilihnya dibandingkan 

dengan jumlah seluruh warga negara yang berhak memilih.  
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Partisipasi politik dalam jumlah pelakunya juga di bagi yaitu 

Individual dan kolektif. Individual adalah seseorang yang menulis surat 

yang berisi dengan tuntutan atau keluhan kepada pemerintah. Sedangkan, 

kolektif adalah kegiatan yang dilakukan warga secara bersamaan untuk 

memengaruhi penguasa seperti keanggotaan dalam proses pemilihan 

umum (PEMILU). 

c. Model Partisipasi Politik  

Partisipasi politik masing-masing orang berbeda-beda, maka dari 

itu partisipasi politik seseorang dapat mempengaruhi tinggi rendahnya 

partisipasi politik seseorang dapat dilihat, yaitu tentang kesadaran politik 

dan kepercayaan kepada pemerintah atau sistem politik. 

Kesadaran politik adalah kesadaran pada hak dan kewajibab 

sebagai warga negara. Dalam hal ini mengenai pengetahuan seseorang 

tentang lingkungan masyarakat dan juga politik, dan tentang minat, 

perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik tempat 

dia tinggal. 

Sikap dan kepercayaan kepada pemerintah adalah suatu penilaian 

seseorang terhadap pemerintah.Dalam hal ini seseorang menilai 

pemerintah dapat dipercaya dan dapat dipengaruhi atau tidak.
27
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4. Konsep Pemilihan Umum 

a. Pengertian Pemulihan Umum 

Pengertian Pemilihan Umum adalah suatu proses untuk 

memilih orang-orang yang akan menduduki kursi pemerintahan. 

Pemilihan umum ini diadakan untuk mewujudkan negara yang 

demokrasi, di mana para pemimpinnya dipilih berdasarkan suara 

mayoritas terbanyak. 

b. Fungsi Pemilihan Umum 

Fungsi Pemilihan Umum sebagai alat demokrasi yang digunakan untuk : 

1) Mempertahankan dan mengembangkan sendi-sendi demokrasi di 

Indonesia. 

2) Mencapai suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan 

Pancasila (Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia). 

3) Menjamin suksesnya perjuangan orde baru, yaitu tetap tegaknya 

Pancasila dan dipertahankannya UUD 1945.
28

 

c. Tujuan Pemilihan Umum 

Tujuan Pemilihan Umum yang utama ialah : 

1) Memilih wakil-wakil rakyat untuk duduk di dalam Lembaga 

Permusyawaratan atau Perwakilan. 
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2) Memilih wakil-wakil rakyat yang akan mempertahankan tegak 

berdirinya NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). 

3) Memilih wakil-wakil rakyat yang akan mempertahankan dasar falsafah 

negara Republik Indonesia yaitu pancasila. 

4) Memilih wakil-wakil rakyat yang benar-benar membawakan isi hati 

nurani rakyat dalam melanjutkan perjuangan mempertahankan dan 

mengembangkan kemerdekaan negara kesatuan RI. 

 

5. Organisasi 

Organisasi adalah wadah yang memungkinkan masyarakat dapat 

meraih hasil yang sebelumnya tidak dapat dicapai oleh individu secara 

sendiri-sendiri.
29

 

Organisasi sesunggunya merupakan suatu koneksitas manusia yang 

kompleks dan tujuannya untuk hal-hal tertentu.Dimana hubungan antar 

manusia bersifat resmi yang ditandai dengan aktifitas berkerjasama, 

memberikan pelayanan dan tanggung jawab kepada hubungan dengan 

lingkungannya.
30

 

Menurut James D. Mooney mengatakan bahwa organisasi adalah 

bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan 

bersama.Organisasi atau kelompok yang bergerak maupun terlibat dalam 
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proses politik dan dalam ilmu kenegaraan, yaitu secara aktif ikut berperan 

dalam menentukan nasib bangsa tersebut. 

Jadi, dapat disimpulkan organisasi adalah merupakan bentuk 

kerjasama di antara beberapa orang atau lebih, untuk mencapai tujuan 

bersama dengan mengadakan pembahagiaan dan peraturan kerja. 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini digunakan dengan metode penelitian deskriptif dengan 

pendekatan Kualitatif. Penggunaan Pendekatan metode penelitian ini yaitu 

ingin mendeskripsikan dan menemukan makna serta pemahaman mendalam 

atas permasalahan penelitian yang ditelitih berdasarkan latar atau setting 

alamiah.
31

Sesuai dengan isinya, maka penelitian ini merupakan penelitian 

deskripsi yaitu penelitian yang memaparkan atau menggambarkan semua 

peristiwa penelitian yang diperoleh dari lapangan sesuai dengan masalah yang 

telah dirumuskan dalam rumusan masalah. 

Menurut Burhan Bungin penelitian deskriptif kualitatif adalah 

menjelaskan, meringkaskan berbagai situasi, kondisi dan fenomena yang ada 

di lapangan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang peran 

PKS muda Partai Keadilan Sejahtera dalam meningkatkan partisipasi politik 
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masyarakat di Kec.Percut Sei Tuan pada pemilihan Presiden dan Wakil 

Presiden Tahun 2019.Dengan pertimbangan inilah maka penelitian ini relevan 

jika dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan 

metode deskriptif. 

2. Kerangka penelitian 

Kerangka penelitian yaitu model konseptual tentang bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah 

yang penting. Sebagai berikut ini:  

Kerangkah penelitian menjelaskan secara teoritis pertautan antar 

variabel.Secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antar variabel independen 

dan dependen.Penelitian dengan ada nya dua variabel atau lebih, biasanya 

dirumuskan yang berbentuk komparis maupun hubungan. 

Bagan 1 Kerangka Penelitian  

Peran PKS muda Partai Keadilan Sejahtera dalam Meningkatkan 

Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Presiden dan Wakil 

Presiden Tahun 2019 

  

 

 

Peran PKS muda Partai 

KeadilanSejahtera 

dalam Meningkatkan 

Partisipasi Politik 

Masyarakat pada 

Pemilihan Presiden dan 

Wakil Presiden Tahun 

2019. 

Strategi PKS muda 

dalam Mendorong 

Partisipasi Politik 

Masyarakat pada 

Pemilihan Presiden 

dan Wakil Presiden 



 
 

 
 

   

 

 

 

 

3. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan diKec. Percut Sei Tuan, dan peneliti 

mengambil sample data dari 3 (tiga) desa. Yaitu Desa Bandar Setia, Desa 

Saentis dan juga Desa Percut. Alasan pemilihan lokasi Karena lokasi 

penelitian ini dapat mempermudah dan memperlancar dalam pelaksanaan 

penelitian. 

4. Waktu Penelitian  

Waktu pelaksanaan penelitian ini di lakukan dalam jangka waktu 

kurang lebih 1 bulan yaitu bulan april sampai mei 2019. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Peneliti menjelaskan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

pengumpulkan data. Untuk dapat memperoleh data yang diperlukan dalam 

penelitian. Maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang terdiri 

dari : 

Dengan penelitian 

Kulialitatif dengan 

Pendekatan Deskriptif 

Hasil 



 
 

 
 

a. Observasi adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa 

ada pertolongan alat standart lain untuk keperluan tersebut.
32

 

Observasi dilakukan dengan pengamatan langsung dalam situasi 

penelitian, dimulai dengan rentang pengamatan yang bersifat umum 

dan luas, kemudian terfokus pada permasalahan dan penyebab situasi 

utama yakni informan atau ruang. Peralatan yang terlibat secara 

langsung dalam peran PKS muda Partai Keadilan Sejahtera dalam 

meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Kec. Percut Sei tuan 

pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.  

b. Wawancara adalah mengumpulkan data melalui wawancara atau tanya 

jawab secara langsung dengan yang diwawancara. Sutrisno Hadi dalam 

hal ini mengemukakan bahwa wawancara adalah metode mengumpulkan 

data dengan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematik dan 

berlandaskan kepada tujuan penyelidikan.
33

 Dengan demikian sumber 

sumber data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini terjaga 

keasliannya. 

c. Dokumentasi adalah sumber data yang digunakan untuk melengkapi 

penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar (foto), yang 

semuannya ini memberikan informasi bagi proses penelitian. Dokumentasi 
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merupakan data pelengkap dari pengumpulan data sebelumnya observasi 

dan wawancara dalam penelitian ini.
34

 

6. Teknik Analisis Data 

Setelah data-data terkumpul dengan baik dan sesuai dengan 

permasalahan, maka langkah-langkah selanjutnya adalah pengolahan data atau 

menganalisis data tersebut. 

Teknik analisis data menurut Nasution yaitu melakukan analisis adalah 

pekerjaan yang sulit, memerlukan kerja keras. Analisis memerlukan daya 

kreatif serta kemampuan intelektual yang tinggi. Tidak ada cara tertentu yang 

dapat diikuti untuk mengadakan analisis, sehingga setiap peneliti harus 

mencari sendiri metode yang dirasakan cocok dengan sifat penelitiannya. 

Bahan yang sama bisa diklasifikasikan lain oleh peneliti yang berbeda. 

Dan menurut Susan Stainback, analisis data merupakan hal yang kritis dalam 

proses penelitian kualitatif. Analisi digunakan untuk memahami hubungan 

dan konsep dalam data sehingga hipotesis dapat dikembangkan dan 

dievaluasikan. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa analisis data adalah proses untuk 

mencari dan menyusun secara sistematis data yang didapatkan dari hasil 

wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi yang dengan cara 

mengorganisasikan data yang ada ke dalam kategori, juga menjabarkan 

kedalam bagian-bagian, malakukan sintesa, memilih apa saja yang penting 
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dan yang akan dipelajari, dan pada akhirnya membuat kesimpulan sehingga 

dapat dengan mudah dimengerti oleh diri sendiri dan orang lain. 

Data-data tersebut supaya dapat berarti dan dapat dengan mudah 

dipahami maka data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode induktif. 

Metode induktif yaitu suatu cara pengambilan keputusan yang berangkat dari 

suatu peristiwa yang bersifat khusus kemudian fakta-fakta tersebut dijadikan 

untuk diambil kesimpulan yang bersifat umum. 

Setelah mendapatkan data yang diperlukan maka data tersebut 

dianalisis dengan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu metode yang 

digunakan bagi pengetahuan yang secara teknik penekanannya lebih pada 

kajian peristiwa ataupun partisipan observation. Proses analisis data 

berlangsung secara sirkuler selama penelitian berlangsung. 

6. Trustwothiness penelitian 

Penelitian kualitatif dengan konsep Trustworthiness 

(kepercayaan).Trustworthiness (kepercayaan) terhadap studi penelitian 

penting untuk mengevaluasi nilainya.Tujuan Trustworthiness adalah untuk 

penyelidikan penelitian kualitatif agar argumen dapat diterima atau layak 

untuk menjadi bahan data. Diperlukan beberapa Kriteria yang digunakan  

dalam penelitian kualitatif agar dapat dipercaya. Menurut Guba ada 4 kriteria 

untuk menguji dalam penelitian kualitatif supaya dapat di percaya, yaitu 

antara lain : 



 
 

 
 

a. Kredibilitas  

Kredibilitaspada kualitatif terletak pada keberhasilannya mencapai 

yang dimaksud mengeksplorasi masalah atau mendeskripsikan setting, 

proses, kelompok sosial atau pola interaksi yang kompleks.Kepercayaan 

pada data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan 

perpanjangan pengamatan, peningkatkan ketekukan dalam penelitian, 

triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif dan 

membercheck.  

Perpanjangan pengamatan dilakukan untuk meningkatkan 

kepercayaan data, karena dengan perpanjangan pengamatan berarti 

peneliti akan kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara 

lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. 

Meningkatkan ketekunan yaitu melakukan pengamatan secara  

Lebih cermat dan berkesinambungan. Triangulasi dalam pengujian 

kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber 

dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Triangulasi terbagai menjadi 3 

(tiga), triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu. 

b. Transferability 

Transferability yaitu nilai transfer berkenaan dengan pertanyaan, 

hingga mana hasil penelitian dapat diterapkan ataupun digunakan dalam 

situasi yang lain. Tujuannya adalah supaya orang lain dapat memahami 



 
 

 
 

hasil penelitian kualitatif dengan adanya kemungkinan untuk menerapkan 

hasil penelitian tersebut, peneliti dalam membuat laporannya harus 

memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. 

b. Dependability 

Dalam penelitian kualitatif dependability dilakukan dengan 

melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Apapun cara 

yang dilakukan untuk melakukan audit terhadap keseluruhan proses 

penelitian. Caranya dilakukan oleh auditor yang independen atau 

pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti data 

melakukan penelitian. 

c. Confirmability 

Pengujian ini mirip dengan dependability, maka dari itu pengujian 

ini dapat dilakukan secara bersamaan. Konfirmability yaitu menguji hasil 

penelitian, dikaitkan dnegan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian 

merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian 

tersebut telah memenuhi standar komfirmability.
35

 

F. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah serta mendapatkan gambaran umum dalam 

memahami penelitian ini, maka penulis akan menguraikan sistematika 
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pembahasannya, terbagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian isi dan 

bagian akhir. Yaitu sebagai berikut : 

Bab I : Pendahuluan yang menguraikan tentang : Latar Belakang 

Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Batasan 

Istilah,Kajian Pustaka, Kajian Teoritis,Metode Penelitian dan Sistematika 

Pembahasan.  

Bab II : Geografis dan Demografis Percut Sei Tuanmeliputi : 

Geografis dan Demografis. 

Bab III : Partai Keadilan Sejahtera: Sejarah Berdirinya Partai Keadilan 

Sejahtera, visi, misi, Organisasi dan Tujuan. 

Bab IV : Peranan PKS muda dalam meningkatkan partisipasi politik 

masyarakat di Kec. Percut Sei Tuan pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 

tahun 2019.Dan Strategi PKS muda dalam mendorong masyarakat dalam 

meningkatkan partisipasi politik pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 

tahun 2019. 

Bab V : Kesimpulan dan Saran-saran 

Bagian akhir skripsi berisikan daftar pustaka dari buku serta kepustakaan 

lain yang digunakan sebagai acuan dalam skripsi dan juga lampiran-lampiran 

yang digunakan sebagai acuan dalam skripsi dan juga lampiran-lampiran yang 

berisi kelengkapan data dan sebagainya. 



 
 

BAB II 

GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFIS PERCUT SEI TUAN 

 

A. Geografis 

Kabupaten Deli Serdang adalah salah satukabupaten yang ada diprovinsi 

Sumatera Utara,Indonesia. Ibu kota kabupaten ini berada di Lubuk Pakam. 

Kabupaten Deli Serdang sebagai bagian dari wilayah pantai timur Provinsi 

Sumatera Utara terletak diantara 2
o
57” Lintang Utara dan 3

o
16” Lintang Selatan 

dan  98
o
33 - 99

o
27” Bujur Timur dengan luas wilayah 2.497.72 km

2
 (249.772 Ha) 

atau 3,48% luas Propinsi Sumatera Utara. Terdiri dari 22 Kecamatan dan 394 

Desa/Kelurahan dan jumlah penduduk 1.866 juta jiwa.
36

 

Salah satu dari bagian kabupaten Deli Serdang  yaitu kecamatan Percut 

Sei Tuan dan kecamatan Percut Sei Tuan terdapat 20 Desa/Kelurahan. Kecamatan 

Percut Sei Tuan memiliki luas wilayah 190.79 km
2 

yang terdiri dari 18 desa, 2 

keluharan, 230 dusun, dan 24 lingkungan, dengan Ibu Kota Kecamatan yaitu Desa 

Tembung. berbatasan dengan beberapa kecamatan yang ada di Kota Medan dan 

berbatasan juga dengan Kecamatan Labuhan Deli dan kecamatan Batang Kuis. 

Adapun batas kec. Percut Sei Tuan, yaitu: 
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Tabel 1. Perbatasan Wilayah Kecamatan Percut Sei Tuan 

No. Bagian Perbatasan 

1. Sebelah Utara Kecamatan Selat Malaka 

2. Sebelah Selatan Kecamatan Kota Medan 

3. Sebelah Barat Kecamatan Kota Medan dan Kecamatan 

Labuhan Deli 

4. Sebelah Timur Kecamatan Batang Kuis Dan Kecamatan 

Pantai Labu 

 Sumber data: statistik kec. Pecut Sei Tuan 2018 

Dari penjelasan di atas dapat diketahui perbatasan dengan Kec.Percut Sei 

Tuan. Luas wilayah setiap Desa/ Dusun di Kecamatan percut Sei Tuan dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini, sebagai berikut : 

Tabel 2. Luas Wilayah Masing-Masing Desa 

No. Desa/ Kelurahan Luas (KM
2
) 

(1) (2) 

1 Desa Klippa 18.48 

2. Desa Sei Rotan 5.16 

3. Desa Laut Dendang 1.70 

4.  Desa Amplas 3.10 

5. Desa Sampali 23.93 



 
 

 
 

6. Desa Cinta Damai 11.76 

7. Desa Pematang Lalang 20.10 

8. Desa Kolam 5.35 

9. Desa Bandar Khalipah 7.25 

10. Desa Tembung 5.35 

11.  Desa Medan Estate 6.90 

12.  Desa Saentis 24.00 

13. Desa Cinta Rakyat 1.48 

14. Desa Tanjung Selamat 16.33 

15. Desa Percut 10.63 

16. Desa Sumber Rejo Timur 4.16 

17. Desa Tanjung Rejo 19.00 

18. Desa Bandar Setia 3.50 

19. Kelurahan Kenangan 1.27 

20. Kelurahan Kenangan Baru 0.72 

Jumlah 170.79 Km
2 

Sumber data: statistik kec. Pecut Sei Tuan 2018 

Dilihat dari luas wilayah masing-masing Desa/Kecamatan. Adapun  luas 

wilayah Desa/Kelurahan terbesar adalah Desa Saentis yang memiliki luas wilayah 



 
 

 
 

24.00 km
2
, dan ada luas wilayah terkecil adalah Kelurahan Kenangan Baru yang 

memiliki luas 0.72 km
2
 .  

 

B. Demografis Kecamatan Percut Sei Tuan 

1. Kependudukan  

Jumlah penduduk kec. Percut Sei Tuan yang menurut jenis kelamin 

dikelompokkan menjadi dua yaitu penduduk jenis kelamin perempuan dan 

penduduk yang berjenis laki-laki, sebagai berikut: 

Tabel 3. Jumlah Penduduk Kec. Percut Sei Tuan 

No.  
Desa/ Kelurahan 

Jumlah Penduduk (jiwa) 

Laki-laki Perempuan Jumlah 

(1) (2) (3) (4) 

1. Desa Amplas 5.110 4.839 9.949 

2. Desa Bandar Klippa 20.850 20.285 41.135 

3. Desa Bandar Setia 12.484 11.749 24.233 

4. Desa Bandar Khalipah 22.923 22.450 45.373 

5. Desa Cinta rakyat 7.737 7.414 15.151 

6. Desa Cinta Damai 2.811 2.792 5.603 

7. kelurahan Kenangan 12.855 13.653 26.508 



 
 

 
 

8. kelurahan Kenangan 

Baru 

13.211 14.062 27.273 

9. Desa Kolam 8.666 8.423 17.089 

10 Desa Laut Dendang 8.967 8.715 17.682 

11. Desa Medan Estate 8.792 9.380 18.172 

12. Desa  Percut 8.056 7.756 15.812 

13. Desa Pematang Lalang 962 874 1.836 

14. Desa Sumber Rejo 

Timur 

14.925 14.421 29.346 

15. Desa Sei Rotan 15.064 14.967 30.031 

16. Desa Sampali 16.011 16.708 32.719 

17. Desa Saentis 9.742 9.395 19.137 

18. Desa Tanjung Rejo 5.667 5.347 11.014 

19. Desa Tanjung Selamat 3.155 3.014 6.169 

20. Desa Tembung 30.455 29.515 59.970 

Jumlah  228.443 225.759 454.202 

 Sumber data: statistik kec. Pecut Sei Tuan tahun 2018 

Dari tabel diatas jumlah laki-laki lebih banyak dari pada jumlah 

perempuan, namun hal itu tidak memiliki perbandingan yang cukup jauh 

diantara keduanya. 



 
 

 
 

Tabel dibawah ini dapat memberi gambaran seberapa banyak jumlah 

penduduk yang dibagiakan berdasarkan kategori usia, yaitu usia belum 

produktif, produktif dan juga tidak produktif, antara lain sebagai berikut: 

Tabel 4. Jumlah Penduduk Kategori Usia Belum Produktif, Produktif 

dan Tidak Produktif di Kec. Percut Sei Tuan (jiwa) 

No. Desa/Kelurahan Belum 

Produktif 

(0-14) 

Produktif 

(15-64) 

Tidak 

Produktif 

(65+) 

Jumlah 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1. Desa Amplas 3.473 6.252 224 9.949 

2. Desa Bandar 

Klippa 

12.016 27.894 1.225 41.135 

3. Desa Bandar Setia 7.523 16.000 710 24.233 

4. Desa Bandar 

Khalipah 

13.563 30.547 1.263 45.373 

5. Desa Cinta rakyat 4.713 9.941 497 15.151 

6. Desa Cinta Damai 1.819 3.465 319 5.603 

7. kelurahan 

Kenangan 

6.211 19.277 1.020 26.508 

8. kelurahan 

Kenangan Baru 

6.401 19.589 1.283 27.273 

9. Desa Kolam 5.470 11.028 591 17.089 



 
 

 
 

10. Desa Laut 

Dendang 

5.554 11.643 485 17.682 

11. Desa Medan Estate 4.812 12.943 417 18.172 

12. Desa  Percut 5.317 9.932 563 15.812 

13. Desa Pematang 

Lalang 

598 1.131 107 1.836 

14. Desa Sumber Rejo 

Timur 

9.209 19.277 943 29.346 

15. Desa Sei Rotan 9.273 19.924 834 30.031 

16. Desa Sampali 9.194 22.456 1.069 32.719 

17. Desa Saentis 5.904 12.475 758 19.137 

18. Desa Tanjung Rejo 3.496 7.054 464 11.014 

19. Desa Tanjung 

Selamat 

2.147 3.815 207 6.169 

20. Desa Tembung 18.195 40.516 1.259 59.970 

Sumber data: statistik kec. Pecut Sei Tuantahun 2018  

Dari tabel di atas dapat dilihat Kec. Percut Sei Tuan banyak 

didominasi usia produktif yaitu dari usia 15-64. Dan banyak penduduk yang 

dibagi berdasarkan kategori usia terjadi di Desa Tembung yaitu sebanyak 

59.970 jiwa yang didominasi usia produktif. Usia produktif yaitu orang-orang 

yang masih dapat bekerja dan beraktivitas dengan baik untuk menghasilkan 

suatu produk atau jasa. 



 
 

 
 

Adapun jumlah yang yang sudah berumah tangga dan yang belum 

berumah tangga, dapat dilihat dari table dibawah ini: 

Tabel 5.Jumlah Rumah Tangga dan Jumlah Belum Rumah Tangga 

Tahun Kec. Percut Sei Tuan (jiwa) 

No. Desa/Kelurahan Jumlah 

Penduduk 

Jumlah 

Rumah 

Tangga 

Jumlah Belum 

Rumah Tangga 

(1) (2) (3) (4) 

1. Desa Amplas 9.949 2.406 7.543 

2. Desa Bandar 

Klippa 

41.135 9.082 32.053 

3. Desa Bandar 

Setia 

24.233 5.429 18.804 

4. Desa Bandar 

Khalipah 

45.373 9.905 35.468 

5. Desa Cinta rakyat 15.151 3.565 11.586 

6. Desa Cinta Damai 5.603 1.295 4.308 

7. kelurahan 

Kenangan 

26.508 5.735 20.773 

8. kelurahan 

Kenangan Baru 

27.273 5.948 21.325 

9. Desa Kolam 17.089 3.936 13.158 



 
 

 
 

10. Desa Laut 

Dendang 

17.682 4.046 13.636 

11. Desa Medan 

Estate 

18.172 4.167 14.005 

12. Desa  Percut 15.812 3.638 12.174 

13. Desa Pematang 

Lalang 

1.836 415 1.421 

14. Desa Sumber 

Rejo Timur 

29.346 6.763 22.583 

15. Desa Sei Rotan 30.031 6.804 23.227 

16. Desa Sampali 32.719 7.943 24.776 

17. Desa Saentis 19.137 4.635 14.502 

18. Desa Tanjung 

Rejo 

11.014 2.581 8.433 

19. Desa Tanjung 

Selamat 

6.169 1.441 4.728 

20. Desa Tembung 59.970 13.715 46.255 

Sumber data: statistik kec. Pecut Sei Tuantahun 2018 

Dari table diatas dapat dilihat masih banyak jumlah yang belum 

berumah tangga, dari pada yang sudah menikah. 

2. Kondisi Iklim dan Cuaca 



 
 

 
 

Kondisi iklim yang terdapat di Kec.Percut Sei Tuan adalah beriklim 

tropis.Yang memiliki musim hujan dan musim kemarau.Suhu udara di 

Kec.Percut Sei Tuan umumnya panas dan sedang.Suhunya bekisar dari 27 
0
c 

hingga 33
0
c dan kelembapan udara 75%- 80%.Pada bulan Agustus-September 

curah hujan menjadi tinggi dari pada bulan-bulan lainnya.Sekitar 8-26 hari 

perbulan hujan turun pada bulan Agustus-September. 

3. Pemerintahan 

Kec.Percut Sei Tuan yang memiliki 20 Desa/Kelurahan. Yang masing-

masing desa memiliki beberapa dusun/lingkungan, dapat dilihat memalui table 

di bawah ini, antara lain: 

Tabel 6. Jumlah Dusun/Lingkungan, Rukun Warga, Rukun Tetangga 

dan Perangkat DesaKec. Percut Sei Tuan 

No. 
Desa/ Kelurahan Dusun/Lingkungan RW RT 

Perangkat 

Desa 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1. Desa Amplas 5 5 5 6 

2. 
Desa Bandar 

Klippa 
20 43 97 6 

3 Desa Bandar Setia 10 14 49 6 

4. 
Desa Bandar 

Khalipah 
17 23 58 6 



 
 

 
 

5. Desa Cinta rakyat 11 12 42 6 

6. Desa Cinta Damai 5 14 27 4 

7. 
kelurahan 

Kenangan 
10 19 65 6 

8. 
kelurahan 

Kenangan Baru 
14 14 75 5 

9. Desa Kolam 13 3 20 6 

10. 
Desa Laut 

Dendang 
9 15 20 6 

11. 
Desa Medan 

Estate 
12 12 24 6 

12. Desa  Percut 19 19 19 6 

13. 
Desa Pematang 

Lalang 
3 6 6 6 

14. 
Desa Sumber Rejo 

Timur 
11 21 42 5 

15. Desa Sei Rotan 13 30 90 6 

16. Desa Sampali 25 53 106 8 

17. Desa Saentis 20 60 100 6 

18. 
Desa Tanjung 

Rejo 
13 - 33 8 

19. Desa Tanjung 8 7 7 6 



 
 

 
 

Selamat 

20. Desa Tembung 16 53 106 5 

Jumlah 254 423 991 115 

Sumber data: statistik kec. Pecut Sei Tuan tahun 2018 

 

Dari jumlah di atas dalam satu desa memilki beberapa dusun/ 

lingkungan, kepala desa mengatur kependudukan warga 

dusun/lingkungannya.Dengan banyaknya yang berperan dalam mengatur 

desa, diharapkan pembangunan dan fasilitas umum menjadi lebih berkembang 

dan maju. 

4. Kesehatan  

Kesehatan sangat penting, sehingga banyak hal dilakukan untuk 

menunjang dan meningkatkan kesehatan masyarakat Kec.Percut Sei Tuan.Di 

Kecamatan ini telah tersedia sarana kesehatan mulai dari ada beberapa Rumah 

Sakit (RS), Puskesmas, Pustu, dan juga Posyandu yang tersebar di 20 

Desa/Kelurahan Kec.Percut Sei Tuan. Dapat dilihat pada table berikut ini: 

Tabel 7.Jumlah Sarana Kesehatan Di Kec. Percut Sei Tuan 

No. 

Desa/Kelurahan RS Puskesmas Pustu 
Poli 

Klinik 
BPU Posyandu 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 



 
 

 
 

1. Desa Amplas - - 1 - - 5 

2. Desa Bandar 

Klippa 

2 - 1 - - 11 

3. Desa Bandar 

Setia 

- - - - - 10 

4. Desa Bandar 

Khalipah 

- 1 - - - 17 

5. Desa Cinta 

rakyat 

- - - - - 8 

6. Desa Cinta 

Damai 

- - - - - 5 

7. kelurahan 

Kenangan 

- 1 - - - 10 

8. kelurahan 

Kenangan Baru 

- 1 - - - 10 

9. Desa Kolam - - 1 - - 11 

10. Desa Laut 

Dendang 

- - - - - 11 

11. Desa Medan 

Estate 

1 - 1 - - 5 

12. Desa  Percut - - 1 - - 6 

13. Desa Pematang 

Lalang 

- - 1 - - 1 



 
 

 
 

14. Desa Sumber 

Rejo Timur 

- - - - - 11 

15. Desa Sei Rotan - - 1 - - 11 

16. Desa Sampali - - 1 - - 9 

17. Desa Saentis - - 1 - - 6 

18. Desa Tanjung 

Rejo 

- 1 - - - 6 

19. Desa Tanjung 

Selamat 

- - - - - 5 

20. Desa Tembung - - 1 - - 18 

Jumlah 3 4 10 - - 185 

Sumber data: statistik kec. Pecut Sei Tuan tahun 2018 

 

 

Selain berbagai sarana kesehatan yang telah tersedia, untuk 

meningkatkan kesehatan masyarakat.Maka dari itu harus dilengkapi pula 

fasilitas tenaga kesehatan yang mayoritas terdiri dari tenaga kerja yang 

bersifat profesional.Dibawah ini tabel jumlah tenaga kesehatan di Kec. Percut 

Sei Tuan, antara lain: 

Tabel 8.Jumlah Tenaga Kesehatan Di Kec. Percut Sei Tuan 



 
 

 
 

No. 

Desa/Kelurahan Dokter Perawat Bidan Dukun Bayi 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1. Desa Amplas - 5 4 1 

2. Desa Bandar 

Klippa 
3 8 13 - 

3. Desa Bandar 

Setia 
4 12 40 2 

4. Desa Bandar 

Khalipah 
5 4 3 1 

5. Desa Cinta 

rakyat 
- 1 10 - 

6. Desa Cinta 

Damai 
3 10 20 - 

7. kelurahan 

Kenangan 
2 8 10 - 

8. kelurahan 

Kenangan Baru 
5 16 14 - 

9. Desa Kolam - - 10 2 

10. Desa Laut 

Dendang 
- 4 6 2 

11. Desa Medan 

Estate 
8 4 8 - 

12. Desa  Percut 5 15 13 1 



 
 

 
 

13. Desa Pematang 

Lalang 
- - 3 - 

14. Desa Sumber 

Rejo Timur 
4 12 8 - 

15. Desa Sei Rotan - 7 5 - 

16. Desa Sampali 15 9 18 - 

17. Desa Saentis 2 12 10 1 

18. Desa Tanjung 

Rejo 
2 12 11 1 

19. Desa Tanjung 

Selamat 
- 4 6 - 

20. Desa Tembung 5 14 3 - 

Jumlah 63 157 215 11 

Sumber data: statistik kec. Pecut Sei Tuan tahun 2018 

Dari tabel diatas dapat dilihat tenaga kesehatan bidan lebih di 

dominasi di Kecamatan Percut Sei Tuan. 

5. Agama  

Masyarakat Kec. Percut Sei Tuan tergolong masyarakat majemuk, 

karena agama yang diakui secara nasional oleh pemerintah Republik 

Indonesia seperti Islam, Kristen Prostentan, Kristen Katolik, Hindu dan Budha 

yang telah memiliki penganut di Kecamatan Percut Sei Tuan ini. Namun di 

Kecamatan ini didominasi memeluk agama Islam.Hal ini dapat dilihat dari 



 
 

 
 

banyaknya rumah ibadah Mesjid ataupun Musholah yang tersebar di 

Kecamatan.Berikut tabel tentang rumah ibadah di Kec. Percut Sei Tuan antara 

lain: 

Tabel 9. Jumlah Tempat Peribadatan Di Kec. Percut Sei Tuan  

No. 

Desa/Kelurahan Mesjid Mushollah Gereja Pura Vihara 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1. Desa Amplas 3 4 10 - - 

2. Desa Bandar 

Klippa 
21 16 4 1 1 

3. Desa Bandar 

Setia 
9 13 4 - - 

4. Desa Bandar 

Khalipah 
28 7 2 - - 

5. Desa Cinta 

rakyat 
3 10 - - - 

6. Desa Cinta 

Damai 
1 2 6 - - 

7. kelurahan 

Kenangan 
10 3 4 - - 

8. kelurahan 

Kenangan Baru 
11 4 5 - - 

9. Desa Kolam 7 5 3 - 1 



 
 

 
 

10. Desa Laut 

Dendang 
8 7 2 - - 

11. Desa Medan 

Estate 
13 8 - - 4 

12. Desa  Percut 7 8 5 - 1 

13. Desa Pematang 

Lalang 
1 - 6 - - 

14. Desa Sumber 

Rejo Timur 
19 11 - - - 

15. Desa Sei Rotan 18 4 2 - - 

16. Desa Sampali 10 10 6 1 7 

17. Desa Saentis 7 20 5 - - 

18. Desa Tanjung 

Rejo 
6 14 3 - - 

19. Desa Tanjung 

Selamat 
5 3 5 - - 

20. Desa Tembung 19 12 - - - 

Jumlah 206 161 72 2 14 

Sumber data: statistik kec. Pecut Sei Tuan tahun 2018 

Dari tabel diatas menunjukan bahwa masyarakat mayoritas Kec.Percut 

Sei Tuan beragama Islam. Walaupun tempat peribadatan agama yang lain 

sedikit tapi bukan berarti mereka tidak dapat melakukan kegiatan 



 
 

 
 

keagamannya dengan tidak leluasa, mereka dapat melakukannya di suatu 

tempat atau rumah tempat mereka tinggal ataupun mereka bisa melakukan 

peribadatan ke daerah lainnya. Maka dengan hal itu akan tercipta rasa saling 

menghargai dan menghormati antar pemeluk agama sehingga membuat 

keadaan selalu aman dan damai. 

 

 

 

 

 

6. Pendidikan  

Pendidikan sangat penting bagi kemajuan suatu daerah.Karena dengan 

memberikan pendidikan dapat membuat masyarakat menjadi pintar dan 

banyak Ilmu pengetahuan didapat.Dan dari pendidikan juga dapat menjadi 

ukuran maju tidaknya masyarakat tersebut.Adapun tabel di bawah ini 

melihatkan banyaknya sekolah yang tersebar di Kec. Percut Sei Tuan ini, 

berikut ini: 

Tabel 10. Jumlah Sekolah Dasar di Kec. Percut Sei Tuan  

No. Desa/Kelurahan Sekolah Dasar (SD) 



 
 

 
 

Sekolah Murid Guru 

(1) (2) (3) (4) 

1. Desa Amplas 4 1.046 56 

2. Desa Bandar Klippa 9 3.272 209 

3. Desa Bandar Setia 6 378 116 

4. Desa Bandar Khalipah 8 2.860 172 

5. Desa Cinta rakyat 5 2.077 114 

6. Desa Cinta Damai 4 689 54 

7. kelurahan Kenangan 1 1.046 56 

8. kelurahan Kenangan 

Baru 

- - - 

9. Desa Kolam 8 2.584 159 

10. Desa Laut Dendang 4 1.654 87 

11. Desa Medan Estate 10 3.688 235 

12. Desa  Percut 8 1.628 106 

13. Desa Pematang Lalang 2 330 12 

14. Desa Sumber Rejo 

Timur 

7 2.235 119 

15. Desa Sei Rotan 6 2.828 139 

16. Desa Sampali 10 2.920 211 



 
 

 
 

17. Desa Saentis 8 2.076 120 

18. Desa Tanjung Rejo 3 1.068 47 

19. Desa Tanjung Selamat 2 556 36 

20. Desa Tembung 11 5.274 276 

Jumlah 116 37.386 2.283 

Sumber data: statistik kecamatan Pecut Sei Tuan tahun 2018 

 

Tabel 11. Jumlah Sekolah Menengah Pertama di Kec. Percut Sei Tuan 

No. 

Desa/Kelurahan 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

Sekolah Murid Guru 

(1) (2) (3) (4) 

1. Desa Amplas 2 164 9 

2. Desa Bandar Klippa 4 354 24 

3. Desa Bandar Setia 3 576 28 

4. Desa Bandar Khalipah 1 166 11 

5. Desa Cinta rakyat 2 543 34 

6. Desa Cinta Damai 1 82 10 

7. kelurahan Kenangan - - - 

8. kelurahan Kenangan 

Baru 
1 692 46 



 
 

 
 

9. Desa Kolam - - - 

10. Desa Laut Dendang 3 338 26 

11. Desa Medan Estate 4 296 28 

12. Desa  Percut 5 2.068 130 

13. Desa Pematang Lalang - - - 

14. Desa Sumber Rejo 

Timur 
3 262 13 

15. Desa Sei Rotan 4 1.011 55 

16. Desa Sampali 4 1.004 57 

17. Desa Saentis 2 830 23 

18. Desa Tanjung Rejo 1 257 18 

19. Desa Tanjung Selamat - - - 

20. Desa Tembung 10 4.331 205 

Jumlah 50 12.974 717 

Sumber data: statistik kec. Pecut Sei Tuan tahun 2018 

 

Tabel 12. Jumlah Sekolah Menengah Tingkat Atas di Kec. Percut Sei 

Tuan 

No. Desa/Kelurahan 

Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMA) 

Sekolah Murid Guru 



 
 

 
 

(1) (2) (3) (4) 

1. Desa Amplas 1 52 3 

2. Desa Bandar Klippa 2 612 28 

3. Desa Bandar Setia 1 63 8 

4. Desa Bandar Khalipah - - - 

5. Desa Cinta rakyat 1 162 11 

6. Desa Cinta Damai - - - 

7. kelurahan Kenangan - - - 

8. kelurahan Kenangan 

Baru 
- - - 

9. Desa Kolam - - - 

10 Desa Laut Dendang 1 90 7 

11. Desa Medan Estate 4 857 34 

12. Desa  Percut 1 123 6 

13 Desa Pematang Lalang - - - 

14 Desa Sumber Rejo 

Timur 
1 47 - 

15. Desa Sei Rotan 3 297 23 

16. Desa Sampali 3 1.409 86 

17. Desa Saentis 2 737 15 



 
 

 
 

18. Desa Tanjung Rejo - - - 

19. Desa Tanjung Selamat - - - 

20. Desa Tembung 3 463 23 

Jumlah 23 4.912 244 

Sumber data: statistik kecamatan Pecut Sei Tuan tahun 2018 

Dari tabel di atas mulai dari jumlah sekolah yang ada belum banyak, 

untuk menunjang pendidikan seharusnya setiap desa memiliki sekolah  SMP 

dan SMA. Agar dapat mempermudah siswa/siswi dan membuat lebih 

semangat karena jarak yang mereka tempuh tidak terlalu jauh dan jumlah guru  

juga harus diperbanyak. 

Dengan tabel di atas dapat menjadi acuan bagi kita semua untuk lebih 

meningkatkan baik fasilitas atau perasana pendidikan. Karena pendidikan 

memiliki peran penting dalam proses memberdayaan sumber daya manusia 

(SDM) yang handal maka pembangunan pun akan lebih bisa berjalan baik dan 

lancar. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

7. Mata Pencaharian  

Tingkat perekonomian masyarakat banyak di tentukan dari segi usaha 

atau mata pencahariannya, dengan semakin maju suatu usaha maka akan 

semakin makmur para usaha tersebut.  

Mata pencaharian masyarakat di Kec.Percut Sei Tuan ada yang 

berdagang, wirausaha, bertani, pegawai negeri, pegawai swasta, buruh dan 

lain sebagainya.Tapi mayoritas penduduk masyarakat Kec.Percut Sei Tuan 

memenuhi kebutuhan hidupnya dengan berwirausaha dan berdagang yang 

merupakan mata pencaharian pokok masyarakat setempat. 

8. Transportasi 

Panjang jalan di Kec.Percut Sei Tuan sepanjang 445.353 Km, yang 

terdiri dari 320.462 Km beraspal, jalan kerikil 310 Km, jalan beton 7.916 Km, 

dan jalan tanah 116.665 Km. Di Kec.Percut Sei Tuan juga terdapat angkutan 

umum sebanyak 378 angkutan umum.Angkutan pribadi seperti mobil 

sebanyak 1.745 dan sepeda motor sebanyak 83.334.  

Maka dari itu banyak masyarakat Kec.Percut Sei Tuan yang 

menggunakan transportasi sepeda motor.Hal ini dapat dilihat dari banyaknya 

jumlah sepeda motor di Kec.Percut Sei Tua. 

  



 
 

BAB III 

PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 

 

A. SejarahBerdirinya Partai Keadilan Sejahtera 

Pada tanggal 20 Juli 1998 PKS dengan nama Partai Keadilan dalam 

sebuah konferensi pers di Aula Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta. Partai 

Keadilan Sejahtera adalah sebuah partai politik berbasis Islam di Indonesia. Ketua  

pertama partai Keadilan Sejahtera adalah Nurmahmudi Isma'il.
37

 

Nurmahmudi kemudian, menjabat sebagai Menteri Kehutanan di 

Kabinet Persatuan Nasional dibentuk oleh presiden Abdurrahman Wahid pada 

tahun 1999. Ia memberi jabatan ketua partai Keadilan Sejahtera kepada Hidayat 

Nur Wahid yaitu doktor lulusan Universitas Islam Madinah, pada 21 Mei 2000. 

PK menjadi PKS, partai ini kembali bertanding di pemilihan umum 

legislatif Indonesia 2004. PKS meraih total 8,325,020 suara, sekitar 7.34% dari 

total perolehan suara nasional. PKS berhak mendudukkan 45 wakilnya di DPR 

dan menduduki peringkat keenam partai dengan suara terbanyak, setelah Partai 

Demokrat.
 
Ketua partai saat itu, Hidayat Nur Wahid, terpilih sebagai ketua 

Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan 326 suara, mengalahkan Sutjipto dari 
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PDIP dengan 324 suara.
 
Hidayat memberikan jabatan ketua kepada Tifatul 

Sembiring, dia seorang mantan aktivis kampus dan pendiri PKS. 

PKS bermulai dari gerakan dakwah kampus yang menyebar di universitas-

universitas Indonesia pada tahun 1980-an. Gerakan ini dipelopori oleh 

Muhammad Natsir, mantan Perdana Menteri Indonesia dari Masyumiyang 

mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) pada tahun 

1967.Lembaga ini awalnya fokus kepada usaha mencegah kegiatan misionari 

Kristen di Indonesia.
 
 

PKS menggunakan taktik Jamaah Tarbiyah untuk memperbesar peluang 

mendapatkan kader baru.
 
PKS memakai dua strategi dalam merekrut kader yaitu  

1. Pola rekrutmen individualatau bentuk pendekatan orang per orang, meliputi 

komunikasi personal secara langsung. Dengan cara diikut sertakan dalam 

kegiatan-kegiatan yang berunsur rohani yang dibuat 

olehPKSsepertikeluarga,kelompokstudi,pertemuan mingguan, rekreasi, 

perkemahan, pelatihan intelektual dan seminar.
 
Sistem yang digunakan PKS 

samadengan sistem rekrutmen gerakan Islamis di Mesir.  

2. Pola rekrutmen institusional. PKS memiliki kader yang potensial sehingga 

dapat menguntung bagi PKS.Kader PKS di seluruh dunia tercatat sebanyak 

7,000 orang dan 22 Pusat Informasi dan Pelayanan (PIP) yang tersebar di 22 

negara.  



 
 

 
 

PKS dikenal sebagai salah satu partai yang paling terdepan  

memperjuangkan kemerdekaan Palestina.
 
Beberapa aksi PKS untuk kemerdekaan 

Palestina antara lain dengan jalur demonstrasi, seperti yang dilakukan pada Maret 

2010 di kompleks Monas.
 
Terkadang PKS mengecam negara yang tidak 

mendukung upaya kemerdekaan Palestina seperti pada November 2012, saat 

Amerika Serikat tidak menyetujui masuknya Palestina sebagai negara pemantau 

di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa.
38

 

 

B. Visi, dan Misi  

Visi :Terwujudnya Masyarakat madani yang adil, sejahtera, dan 

bermartabat.
39

 

Misi   : 

1. Mempelopori reformasi sistem politik, pemerintahan dan birokrasi, peradilan, 

dan militer untuk berkomitmen terhadap penguatan demokrasi. Mendorong 

penyelenggaraan sistem ketatanegaraan yang sesuai dengan fungsi dan 

wewenang setiap lembaga agar terjadi proses saling mengawasi. 

2. Mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan 

kesejahteraan seluruh rakyat melalui strategi pemerataan pendapatan, 

pertumbuhan bernilai tambah tinggi, dan pembangunan berkelanjutan, yang 

dilaksanakan melalui langkah-langkah utama berupa pelipatgandaan 
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produktifitas sektor pertanian, kehutanan, dan kelautan, peningkatan daya 

saing industri nasional dgn pendalaman struktur dan upgrading kemampuan 

teknologi dan pembangunan sektor-sektor. 

3. Menuju pendidikan yang berkeadilan dengan memberikan kesempatan yang 

seluas-luasnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Membangun sistem pendidikan 

nasional, komprehensif dan menumbuhkan SDM yang berdaya saing tinggi 

serta guru yang professional dan sejahtera.
40

 

 

C. Organisasi dan Tujuan  

Tujuan partai keadilan sejahtera yaitu terwujudnya masyarakat madani 

yang adil dan sejahtera yang didiridhoi Allah Swt dalam bingkai Negara Kesatuan 

Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. 

Masyarakat madani adalah masyarakat yang berperadaban tinggi dan maju 

berdasarkan pada nilai-nilai, norma, moral, hukum yang diperkuat dengan 

keimanan, menghormati pluralitas yaitu bersikap terbuka dan demokratis dan 

gotong royong dalam menjaga kedaulatan Negara. 

Adapun struktur kepengurusan DPC Partai Keadilan Sejahtera Kec. Percut 

Sei Tuan adalah sebagai berikut:  

Ketua   : Hariadi S.Ag 

Sekretaris    : Khairul Umam Harahap S.Pd 
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Bendahara    : Dedy Syahputra S.Sos 

Adapun bidang-bidang didalamnya , antara lain:  

Bidang BPKK  : Harmaini 

Bidang Kepemudaan : M. Iqbal Nasution 

Bidang Kestra  : Nurhidayah Nasution 



 
 

BAB IV 

PERANAN PKS MUDA PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DALAM 

MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DI KEC. 

PERCUT SEI TUAN PADA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL 

PRESIDEN TAHUN 2019 

 

A. Peranan 

Peran PKS muda dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di 

Kec. Percut Sei Tuan pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 

2019.Kegiatan yang dibentuk PKS muda merupakan sebagai bentuk perannya 

dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Adapun yang dikatakan bapak 

Junaidi Prapat: 

Peran PKS muda pada pemilu tahun ini banyak di kelola PKS muda, jadi 

pada pemilu ini dilakukan oleh PKS muda.
41

 

Bentuk-bentuk kegiatan politik yang dilakukan PKS muda dalam 

meningkatkan partisipasi politik masyarakat di berbagai hal.Kegiatan agama, 

sosial, olahraga, dan lainnya. Ditabel dibawah ini, antara lain: 
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Tabel 13. Kegiatan PKS Muda Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik 

Masyarakat 

No. Kegiatan PKS Muda  

Nama-nama 

kegiatan 

Tempat Keterangan 

(1) (2) (3) 

1. Ta”lim Rutin Partai 

(TRP) 

Mesjid Al-Hijrah Dilakukan setiap Minggu 

dengan perserta dari luar atau 

dari dalam partai 

2. Majelis Taklim  Mesjid Al-

Hijrah 

Kegiatan tidak dilakukan secara 

rutin dan peserta bebas atau 

umum 

3. Gabung dengan 

komunitas 

Mesjid Al-Hijrah  Gabung dengan komunitas 

Jaringan Pemuda Remaja Mesjid 

Indonesia (JPRMI)  

4. Kegiatan sosial Mesjid Al-Hijrah Mengumpulkan dana untuk 

Korban Becana Alam di Palu 

dan Donggala, dan juga bagi-

bagi hijab gratis. 

5. Olahraga Lapangan futsal 

Laut Dendang  

Dikutin  oleh para PKS muda 

dan Kaum muda lainnya 

6. Diskusi  Mesjid Al-Hijrah Diskusi bersama PKS muda 

tentang kewirausahan atau 



 
 

 
 

tentang yang lainnya 

7. Menyampaikan 

Informasi 

Media sosial 

(Medsos) 

Menyampaikan informasi 

melalui facebook dan sosial 

media lainnya bahkan dengan 

membuat film yang berjudul 8 

stories 

Dari tabel diatas dapat dilihat kegiatan PKS muda yang dilakukan untuk 

meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Kec.Percut Sei Tuan pada 

pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019. Kegiatan syiar juga menjadi 

peranan PKS muda dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat.Dengan 

dilakukan kegiatan keagamaan yang disebut ta”lim rutin partai (TRP) yaitu 

kegiatan yang dilakukan secara rutin setiap minggu yang didalamnya pengajian, 

musyawarah, tadarus Al- Quran dan tausiyah. Dilakukan di mesjid Al-Hijrah. 

Kegiatan ini juga dilaksanakan sampai saat ini.TRP dapat diikuti oleh 

semua orang, baik kader maupun non kader.Pesertanya bebas dari mulai kalangan 

pelajar dan mahasiswa maupun masyarakat biasa baik muda ataupun tua.Dan 

materi yang di ajarakan tentang keislaman, seperti aqidah, fiqih, hadist, tafsir, 

politik dan isu-isu kontemporer lainnya.Dengan ini juga dapat berikan penjelasan 

kepada masyarakat untuk ikut serta dalam urusan negara yang salah satunya 

adalah memberi hak suara kita pada pemilihan umum.Mengapa demikian karena 

dengan itu masyarakat menjadi lebih paham tentang pentingnya ikut serta dalam 

perpolitikan negara sehingga rasa nasionalisme masyarakat tumbuh dan semakin 



 
 

 
 

kuat dan juga meningkatkan partisipasi masyarakat.Pengajian ini juga bisa berupa 

seminar, bedah buku, sarasehan, mabit dan sebagainya.
42

 

Kegiatan majelis taklim dilakukan di mesjid Al-Hijrah walaupun tidak 

dilaksanaan secara rutin dan kegiatan ini dilaksanakan sudah 3 (tiga) kali.  

pemuda dan masyarakat antusias ketika ada kegiatan majelis taklim yang di buat 

PKS muda.Mendatangkan ustadz Zaky Ahmad Rifai yang menjadi pembicara.Hal 

dilakukan sebagai menambah ilmu dan membuat masyarakat lebih semangat 

dalam mengikuti kegiatan majelis taklim.Dalam kegiatan ini berbicara tentang 

peran seorang pemuda Islam, dan perkembangan politik.Membahas politik yang 

menyakut dengan wajib bagi pemuda untuk belajar politik dan kepada masyarakat 

juga bahwa sebagai warga negara harus berpartisipasi dalam pemilihan umum. 

Kegiatan ini juga dibuat untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat. 

Gabung komunitas remaja mesjid yaitu JPRMI ketika kegiatan 

dilaksanakan di mesjid Al-Hijrah, dengan ikut sertanya remaja mesjid pada setiap 

kegiatan PKS muda dengan ini mengenalkan politik dan peran mereka untuk 

negara dengan cara yang Islami dan juga menjelaskan Islam yang kaffah kepada 

remaja mesjid. Dengan mendekatkan diri dan memberikan tausiyah sehingga 

menanamkan jiwa nasionalisme sebagai seorang pemuda yang bernegara.Melalui 

dengan ini mereka ada menjalakan perannya dengan baik dan bijaksana. Juga 

sebagai contoh untuk kaum muda dan masyarakat yang lain.  
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Bahwa seorang kaum muda yang Islami itu berguna bagi bangsa dan 

negara, berguna bagi masyarakat sekitar, dan menjadi orang yang mencintai 

negara.Dengan begitu dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat. 

Kegiatan yang berkaitan dengan sosial juga dilakukan oleh PKS muda. 

Kegiatan sosial seperti menggalang dana untuk korban bencana alam Palu dan 

Donggala dan membagikan jilbab gratis yang dilakukan di mesjid Al-Hijrah. 

Penggalangan dana dilakukan di mesjid Al-Hijrah dan dengan bergabung dengan 

ACT (Aksi Cepat Tangkap) penggalangan dana berjalan dengan baik dan 

penyaluran dana menjadi cepat. Sehingga dapat membantu korban dengan cepat 

dan tepat. 

Penggalangan ini dilakukan di mesjid Al-Hijrah bersamaandengan  

kegiatan ta”lim dan dana yang terkumpul dari infaq semua yang datang pada 

kegiatan rutin ini. Penggalangan dana dilakukan beberapa kali sampai merasa 

sudah cukup untuk diberikan dengan korban Palu dan Donggala. Kegiatan ini 

juga melibatkan masyarakat dan kaum muda.Sehingga dengan kegiatan ini 

sebagai manusia harus tolong menolong walaupun ada jarak yang jauh. Karena 

dengan menanamkan sikap tolong menolong, menyayangi sesama manusia dan 

menjaga satu sama lain dapat menyatukan dan menguatkan kita sebagai seorang 

warga yang menempati satu negara yang sama. Bhinneka tunggal ika artinya 

berbeda-beda tapi tetap satu. Dan dari itu terwujudlah rasa nasionalisme dalam 

diri masyarakat. 



 
 

 
 

Adapun kegiatan olah raga, Futsal adalah salah satu kegiatan olahraga 

PKS muda yang dilakukan di lapangan futsal Laut Dendang lebih tepatnya di 

Dekat Peken selasa.
43

 Kegiatan ini dilakukan tidak rutin hanya sesekali 

saja.Kebanyakan kaum muda yang ikut kegiatan ini. Berolahraga bersama maka 

akan terjalin silatuhrahim dengan baik, menguatkan solidaritas, saling 

menghargai, dan tidak lupa membuat tubuh menjadi sehat dan kuat. Karena 

didalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Dengan itu akan tercipta 

pemikiran yang sehat yaitu pemikiran yang positif.  

Diskusi pun dilakukan seperti diskusi tentang berwirausaha, diskusi santai 

tapi menambah ilmu. Itu dilakukan untuk lebih akrab dan tidak ada kecanggungan 

satu sama lain. Diskusi santai tentang wirausaha dilakukan agar PKS muda yang 

lain mengetaui dunia usaha, yang kita ketahui membuat usaha tidaklah mudah. 

Usaha akan berjalan lancar jika kita terus berusaha untuk berinovasi dan 

berkreatif. Sehingga usaha yang kita jalankan akan terus berkembang dan maju. 

Usaha yang telah dibuat oleh salah satu PKS Muda adalah bisnis AC. Dengan 

adanya salah satu PKS muda yang memiliki bisnis hal ini dapat menumbuhkan 

keinginan PKS muda yang lainuntuk membuat usaha juga. 

Tidak hanya secara langsung tetapi dalam dunia sosial media juga 

dilakukan oleh PKS muda.PKS muda banyak mengambil peran diperkembangan 

dunia digital saat ini, memanfaatkan jejaring dunia maya sebagai upaya PKS 

muda mengalang gerakkan untuk perubahan.Mengomunikasikan kepada 
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masyarakat untuk meningkatkan partisipasi dalam pemilu dengan dunia 

digital.Untuk melakukan perubahan-perubahan politik tidak akan cukup hanya di 

lorong-lorong gelap.  

Dengan pendekatan memalui sosial media untuk memberikan pendidikan 

politik bagi PKS muda dan masyarakat.Media sosial adalah kekuatan politik baru 

yang menyimpan energi besar untuk melahirkan perubahan. Adapun pendekatan 

dengan membuat film karya anak PKS muda yang berjudul 8 stories, yang 

menceritakan tentang empat anak muda dengan permasalahan yang terjadi dengan 

anak muda sekarang. Inti dari film ini adalah mengajarkan kita untuk menjadi diri 

sendiri karena dengan begitu kita akan bahagia, jangan ikut kata orang ikutilah 

apa kata hati. Sebagai  manusia juga harus menjaga mulut tidak menceritai orang 

lain. Karena tidak semua orang senang dengan apa yang kamu katakan. 

Pada masa remaja sifat labil masih kuat sehingga mudah di pengaruhi 

maka pergaulan juga menjadi penentun sikap kita. Ketika pergaulan kita baik 

maka sikap dan perbuatan kita juga akan baik ataupun sebaliknya. Jadi berhati-

hatilah memilih teman dalam pergaulan.Dan kita harus peduli dengan sekitar kita 

tidak bersikap acuh. Hal ini dapat dilihat anak muda sekarang yang selalu sibuk 

dengan gadget karena kita di beri 2 telinga 1 mulut kita gunakan telinga untuk 

mendengar dan mulut untuk menanyakan sesuatu sehinggakita dapat mengetahui 

sekeliling kita dan tumbuhlah sikap kepedulian. Kaum muda itu tidak mudah 

menyerah dalam menggapai cita-citanya dan kita harus kuat dalam menghadapi 

masalah, Karena hidup ini kadang di bawah kadang juga di atas maka dari itu 



 
 

 
 

tanamkan dalam diri kita sikap tidak pantang menyerah dan akan tetap berusaha 

dalam mencapai apa yang kita inginkan.  

Apapun masalah yang kita hadapi komunikasi menjadi jalan yang benar 

dengan tutur bahasa yang baik karena sebagai seorang muslim harus berbicara 

dengan tutur kata yang baik maka masalah itu akan selesai dan tidak adanya 

kesalahpahaman yang terjadi. Sehingga terhindar dari berburuk sangka, dan 

jangan menilai seseorang dengan masa lalunya tapi lihat dari masa sekarang.Dan 

Jangan menyelesaikan masalah dengan kekerasan tetapi dengan menggunakan 

akal sehat. Karena dengan kekerasan akan menambah masalah yang berujung 

dengan penyesalan. 

Dan diakhir film ini sebagai manusia kita harus memberi kesempatan 

orang lain untuk berbuat baik. Maka dari itu kita harus selalu berpikiran yang 

positif walaupun seseorang melakukan sesuatu yang merusak kepercayaan 

kita.Karena ketika kepercayaan seseorang telah pudar maka kebaikan sebesar 

apapun tetap tidak ada artinya. Dari film ini banyak mencerminkan nilai-nilai 

yang baik dan motivasi yang akan membuat PKS muda menjadi semangat dan 

juga bijak dalam bersikap. 

Berbagai kegiatan ini dilakukan PKS muda untukmeningkat partisipasi 

politik masyarakat.hal ini berhasil dan dengan adanya kegiatan ini sehingga 

partisipasi masyarakat meningkat. Dilihat dari jumlah yang ikut berpartisipasi 

dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh PKS muda, banyak yang ikut dalam 



 
 

 
 

kegiatan.Dan masyarakat senang dengan adanya kegiatan ini, karena kegiatan ini 

masyarakat menjadi lebih mengenal politik dan meningkatkan rasa nasionalisme 

dalam dirinya. Dan dengan kegiatan ini juga dapat masyarakat menjadi lebih 

perduli dengan sekitar dan masa depan negara ini. Hal ini dapat dilihat dengan 

perbicangan penulis dengan beberapa masyarakat yang ikut serta dalam kegiatan 

PKS muda.masyarakat mengatakan “ kegiatan ini sangat-sangat bermanfaat dan 

membuat kita untuk tidak berpikir bahwa politik itu buruk dan dalam pemilihan 

presiden ini sangat lah penting dalam kemajuan negara kita ini, negara Indonesia 

kita harus datang ke TPS dan memilih salah satu paslon (pasangan calon)”. 

 

 

Peranan yang dilakukan PKS muda Partai Keadilan Sejahtera sangat 

berpengaruhi dan kegiatan yang dilaksanakan berhubungan dengan meningkatkan 

partisipasi masyarakat di Kec.Percut Sei Tuan pada pemilihan Presiden dan Wakil 

Presiden tahun 2019. 

Walaupun kegiatan ada yang tidak dilakukan secara rutin tetapi PKS muda 

telah berusaha untuk tetap membuat kegiatan.Dan berusaha untuk memberikan 

pengetahuan tentang politik, yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi 

politik masyarakat meningkat pada pemilu tahun ini. 

 



 
 

 
 

B. Strategi  

PKS muda menjadi sumber kekuatan partai dalam mengambil suara kaum 

muda dan masyarakat.Masyarakat diberikan pendidikan politik, pengalaman dan 

pengetahuan tentang kewajibannya untuk ikut serta dalam urusan negara. 

Yang paling sederhana dan mendasar adalah partispasi politik atau 

memberi hak suaranya pada pemilihan umum.Memberikan pengetahuan politik 

dapat meminilkan pemilih yang golput (golongan putih).Sehingga kegiatan 

demokrasi berjalan dengan baik. 

 

 

 

 

Adapun hal-hal yang menjadi penyebab seseorang golput, antara lain 

sebagai berikut: 

1. Orang yang memilih tidak dapat datang ke TPS (tempat pengambilan suara) 

karena sedang dalam perjalanan atau tidak di wilayah pemilihan, karena sakit, 

atau lain sebagainya. 

2. Masyarakat beranggapan tidak adanya keuntungannya dan juga tidak ada 

perubahan yang terjadi terutama kesejahteraan rakyat. 

3. Adanya hal yang lebih penting dari sekedar hadir ke TPS. 



 
 

 
 

4. Ketidak hadiran karena masyarakat menganggap politik itu kotor, sehingga 

mereka malas dan tidak mau ikut dalam memberikan hak suaranya.  

Masyarakat sangat berperan dalam meningkatkan partisipasi politik, tapi 

masih banyak masyarakat yang tidak sadar akan hal itu. Banyak yang menjadi 

indikasi kurangnya partisipasi masyakat baik itu kurangnya pengetahuan, 

sosialisasi, ataupun kurangnya keingintahuan masyarakat itu sendiri. 

Masyarakat di harapkan dapat mengetaui kewajibannya sebagai warga 

negara.Yang ikut serta dalam mensukseskan pesta demokrasi yaitu berpartisipasi 

pada memilihan umum dalam memberikan hak suaranya. 

Maka dari itu harus adanya sosialisai atau tindakan yang dilakukan untuk 

memberikan pengetahuan tentang pentingnya partisipasi politik masyarakat. 

Peran PKS muda sangat diharapkan karena mereka menjadi acuan bagi 

masyarakat. Seperti yang dikatakan pak Ariadi : kaum muda sebagai objek yang 

positif karena pemuda merupakan bagian dari negara ini, itu adalah hal yang 

terpenting jadi mereka harus diberi pengetahuan tentang berpolitik agar mereka 

menjadi bermanfaat di masyarakat dan negara.
44

 

PKS muda menjadi contoh yang baik/positif dalam hal bersikap, 

bertingkah laku dan juga bertindak dan berpengaruh terhadap masa depan negara 

ini. Dengan begitu pemikiran masyarakat tentang PKS muda tidak lagi sempit 

karena mereka menganggap pemuda masih belum dewasa dan tidak mengetahui 
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. Wawancara dengan bapak Ariadi ketua DPC PKS Kec. Percut Sei Tuan, 29 April 2019 

pukul 20.00 wib. 



 
 

 
 

apa tentang yang terjadi saat ini.Kaum muda sekarang hanya bertindak secara 

individual dan kurangnya kontrol diri sehingga dapat dengan mudah meledak-

ledak (emosi). Pemikiran tersebut akan memudar dengan adanya citra baru dari 

PKS muda itu sendiri. Dengan bergabungnya dalam komunitas PKS muda dan 

ikut serta dalam kegiatan-kegiatan politik. 

Membangun pemikiran PKSmuda bahwa politik itu asyik dan politik itu 

kan siyasah jadi bagaimana membuat PKS muda untuk melakukan hal-hal yang 

baik seperti  yang tidak mau ke mesjid jadi mau ke mesjid bahkan senang bila ke 

mesjid, tidak mau berorganisasi jadi berorganisasi, malas bersosial jadi bersosial, 

dan menyukai membaca Al-Quran.
45

 

Strategi PKS muda Partai Keadilan Sejahtera dalam meningkat partisipasi 

politik masyarakat dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan 

membuat program-program atau kegiatan-kegiatan yang dibuat dan dijalankan 

dengan sebaik-baiknya.adapun yang dikatakan pak Ariadi: 

Membuat kegiatan dengan mengenalkan pemilihan Presiden yang positif 

dan politik itu wajib.
46

 

Pendekatan PKS muda kepada masyarakat dengan melakukan kegiatan 

remaja mesjid, tadarus bersama, dan bersilatuhrahim dengan masyarakat luas 

melakukan bersama-sama.Hal ini menjadi strategi yang tepat dilakukan menarik 

simpati dan kepercayaan masyarakat kepada PKS muda. 
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kekawatiran masyarakat terhadap PKS yaitu, takut adanya negara khilfah 

padahal tidak ada program atau kegiatan PKS seperti itu. Kegiatan yang 

dilakukan adalah silatuhrahim, makan bersama, dan kumpul-kumpul. 

Mengubah pendapat masyarakat tentang PKSdengan pendekatan yang 

santai akan lebih dekat, terasa akrab dan hikmat. Sehingga dengan mudah untuk 

melaksanakan kegiatan yang dibuat oleh PKS muda dalam meningkatkan 

partisipasi masyarakat. 

Adapun hal-hal yang menjadi hambatanbagi PKS muda Partai Keadilan 

Sejatera dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat Kec. Percut Sei Tuan 

pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 yaitu antara lain : 

1. Banyak masyarakat yang belum mengenal PKS muda. 

2. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap Partai Keadilan Sejatera. 

3. Kurangnya partisipasi kaum muda untuk terlibat dalam dunia politik, karena 

mereka masih menilai kalau politik itu kotor. 

4. Banyak kekhawatiran masyarakat tentang kegiatan-kegiatan PKS yang 

menyimpang dari cita-cita negara.  

Adapun Dari wawancara yang dilakukan peneliti terhadap informan/ 

sumber informasi sanksi TPS (tempat pemungutan suara) di 3 desa yang ada di 

Kec.Percut Sei Tuan.Di desa Bandar Setia dalam hasil pemungutan suara rata-rata 

di menangkan oleh calon Presiden No. 02. Prabowo Subianto/Sandiaga Uno dan 

ada juga TPS yang dimenangkan Oleh calon Presiden No. 01.Joko 



 
 

 
 

Widodo/Ma‟ruf Amin tapi secara keseluruhan kemenangan pada calon Presiden 

No. 02 yaitu Prabowo Subianto/Sandiaga Uno.Di Desa Saentis dimenangkan oleh 

No. 02 Prabowo Subianto/Sandiaga Uno dan di Desa Percut juga dimenangkan 

oleh No. 02 Prabowo Subianto/Sandiaga Uno. Dari ke 3 (tiga)Desa ini No. 01 

Prabowo Subianto/Sandiaga Uno memiliki suara paling banyak dari pada No. 02 

Joko Widodo/Ma‟ruf Amin. 

 



 
 

 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Hasil penelitian yang telah dilakukan tentang peran PKS muda Partai 

Keadilan Sejahtera dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat Kec. 

Percut Sei Tuan pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, maka 

peneliti dapat memberikan kesimpulan yaitu: 

1. Peran PKS Muda dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada 

pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 yaitu telah mereka 

laksanakan dengan baik. Dengan peran yang dilakukan oleh PKS Muda  dapat 

meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Kegiatan yang dilakukan dengan 

berkoordinasi dengan Partai PKS pusat, PKS Cabang dan PKS Ranting. 

Sehingga peran mereka berpengaruh dalam meningkatkan partisipasi 

masyarakat dalam pemilihan presiden dan wakil presiden dengan efektif. 

Peran yang dilakukan PKS Muda yaitu dengan membuat kegiatan ta”lim yang 

dilakukan setiap minggu dan Kegiatan majelis taklim kegiatan. Dalam 

kegiatan ini berbicara tentang peran seorang pemuda Islam, dan 

perkembangan politik. Membahas politik yang menyakut dengan wajib bagi 

pemuda untuk belajar politik dan kepada masyarakat juga bahwa sebagai 

warga negara harus berpartisipasi dalam pemilihan umum terkhusus pilpres. 

2. Komunitas remaja mesjid JPRMI dengan ikut sertanya remaja mesjid pada 

setiap kegiatan PKS muda dengan ini mengenalkan politik dan mengubah 



 
 

 
 

pandang kalau politik itu buruk (kotor) karena peranan mereka untuk 

perubahan negara sangat penting. Dan juga lebih mendalami agama Islam cara 

ini dilakukan untuk berpolitik sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan dan 

juga menjelaskan Islam yang kaffah kepada remaja mesjid. 

3. Kegiatan olah raga ini dilakukan tidak rutin hanya sesekali saja. Kebanyakan 

kaum muda yang ikut kegiatan ini. Berolahraga bersama maka akan terjalin 

silatuhrahim dengan baik, menguatkan solidaritas, saling menghargai, dan 

tidak lupa membuat tubuh menjadi sehat dan kuat. 

4. Diskusi tentang wirausaha dilakukan agar PKS muda yang lain mengetaui 

dunia usaha, yang kita ketahui membuat usaha tidaklah mudah. Usaha akan 

berjalan lancar jika kita terus berusaha untuk berinovasi dan berkreatif. 

Kegiatan ini semestinya menjadi kegiatan rutinitas karena sangat berpengaruh 

dengan perkembangan sekarang, mengapa demikian karena zaman sekarang 

ini kurangnya wirausaha yang dilakukan oleh kaum muda.  

5. Kegiatan sosial penggalangan dana untuk korban bencana alam dengan tolong 

menolong. Dengan menanamkan sikap tolong menolong, menyayangi sesama 

manusia dan menjaga satu sama lain dapat menyatukan dan menguatkan kita 

sebagai seorang warga yang menempati satu negara yang sama. 

6. PKS muda memiliki strategi yang membuat masyarakat ikut serta dalam 

kegiatan dalam meningkatkan partisipasi politik negara ini. Dengan 

Meningkatkan kepercayaan masyarakat tentang partai politik. Partisipasi  

dalam pemilu setiap tahunya terjadi peningkatan walapun hanya beberapa 

persen, namun pada tahun ini cukup meningkat. Banyaknya populasi pemuda 



 
 

 
 

pada tahun ini membuat pemerintah was-was karena banyaknya berita hoax 

yang menyebar. Dengan cukup meningkatnya partisipasi pada pemilu tahun 

ini dapat dikatakan bahwa strategi yang dibuat atau di laksanakan berbagai 

pihak berpengaruh oleh masyarakat kita. 

 

B. Saran-saran 

1. PKS muda seharusnya lebih banyak lagi kegiatan yang dibuat dalam bidang 

kewirausahaan bukan hanya diskusi saja tapi bentuk usaha. Karena dengan 

begitu akan membuat ekonomi negara ini menjadi kuat dan juga mengurangi 

pengangguran. 

2. Kaum muda agar bisa membedakan antara baik dan buruk, yang pantas 

dilakukan dan tidak pantas dilakukan dalam artian harus bisa memilih dan 

memilah informasi dari kecanggian teknologi sekarang ini karena kaum muda 

adalah cermin ataupun potret bagi Negara. Apabila gagal maka citra Negara 

akan buruk. Islam tidak mengajarkan kekerasan dalam menghadapi 

modernisasi tetapi bagaimana seseorang itu untuk menyikapinya. Berani 

bertindak terhadap sistem pemerintahan yang rusak. 

3.  Masyarakat agar lebih berpikir secara luas dan tidak memandang sesuatu 

dengan pandangan yang buruk. Karena hal itu membuat masyarakat menjadi 

tidak berkembang dan selalu berpikir yang negatif.  
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PERTANYAAN 

1. Bagaimana tanggapan bapak PKS muda Partai Keadilan Sejahtera dalam 

meningkatkan partisipasi politik masyarakat Kec. Percut Sei Tuan pada 

pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019? 

2. Bagaimana peran PKS muda Partai Keadilan Sejatera dalam 

meningkatkan partisipasi masyarakat Kec. Percut Sei Tuan pada pada 

pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019? 

3. Kegiatan apa saja yang dilakukan PKS muda dalam meningkatkan 

partisipasi masyarakat Kec. Percut Sei Tuan pada pada pemilihan 

Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019? 

4. Bagaimana strategi PKS muda  Partai Keadilan Sejahtera dalam 

meningkatkan partisipasi masyarakat Kec. Percut Sei Tuan pada 

pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019? 

5. Apa saja hambatan PKS muda Partai Keadilan Sejahtera dalam 

meningkatkan partisipasi masyarakat Kec. Percut Sei Tuan pada 

pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019? 

6. Harapan kedepannya PKS muda Partai Keadilan Sejahtera dalam 

meningkatkan partisipasi masyarakat Kec. Percut Sei Tuan pada 

pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019? 
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