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ABSTRAK 
 
 
 

Penelitian dengan judul “Dakwah dalam Dunia Politik (Studi terhadap 

Pemikiran  dan Aktivitas Dakwah Dra. Hj. Nafisah Sahal Mahfudz sebagai 

Anggota DPD RI 2004-2009)” ini membahas tentang kegiatan dakwah yang 

dilakukan oleh salah seorang tokoh politik yang sebelum menjadi tokoh politik 

memiliki latar belakang dakwah yang cukup kuat, yakni Hj. Nafisah Sahal 

Mahfudz. Tujuan penelitian ini tidak lain adalah untuk mengetahui pemikiran dan 

aktifitas dakwah Hj. Nafisah Sahal Mahfudz ketika menjadi anggota Dewan 

Perwakilan Daerah periode 2004-2009, khususnya pada tahun pertama beliau 

mengemban amanah tersebut. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pengumpulan data 

dilakukan dengan metode wawancara dan dokumentasi. Sedangkan proses analisis 

dilakukan dengan mendasarkan pada metode deskriptif kualitatif. 

Berdasarkan hasil yang diperoleh, dapat dijelaskan bahwa Dakwah dalam 

dunia politik dalam pemikiran Hj. Nafisah Sahal Mahfudz merupakan kegiatan 

perubahan menuju perbaikan kehidupan demi mencapai kebahagiaan hidup di 

dunia dan akhirat dengan berdasar pada syari’at Allah yang dapat diwujudkan 

dalam dua cara yakni dakwah yang berhubungan dengan kebijakan publik dan 

dakwah yang berhubungan dengan perubahan tingkah laku dari pelaku politik. 

Sempitnya peluang dakwah dalam dunia politik idealnya dijadikan sebagai 

tantangan untuk terus mengembangkan dakwah. Pemikiran ini seakan-akan 

mengingatkan umat Islam untuk dapat meneladani dakwah Nabi Muhammad 

SAW yang tidak pernah surut dalam menghadapi tantangan serta dakwah Nabi 

dalam merumuskan kebijakan publik yang sesuai dengan Islam. Aktifitas dakwah 

yang dilakukan Hj. Nafisah Sahal Mahfudz lebih mengarah pada aktifitas 

keteladanan dalam upaya mewujudkan politikus yang beretika. Aktifitas dakwah 

yang dilakukan beliau sekaligus juga sebagai teladan masyarakat terkait dengan 

pengembanan amanah yang dipikul oleh seseorang. 
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