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Pedoman Wawancara 

Dakwah dalam dunia politik (studi terhadap pemikiran dan aktivitas dakwah  Hj. 

Nafisah sahal mahfudz sebagai anggota DPD  2004-2009) 

i. Latar belakang menjadi anggota DPD 2004-2005 

1) Apa yang melatarbelakangi Ibu Nafisah sahal mahfudz  menjadi anggota 

DPD  saat pemilu 2004 dan tidak pada pemilu sebelumnya? 

2) Dulu Ibu Nafisah Sahal Mahfudz   menjadi anggota DPR, mengapa Ibu 

Nafisah tidak lagi memilih  jalur DPR tetapi memilih DPD? 

3) Apakah tujuan Ibu Nafisah menjadi anggota DPD? 

4) Mengapa Ibu Nafisah tidak mencalonkan kembali menjadi DPD pada 

pemilu 2004-2009? 

ii. Pemikiran dan aktivitas dalam dunia politik 

A. Pemikiran Politik 

1) Bagaimana pendapat  Ibu Nafisah tentang pengertian politik 

2) Bagaimana pendapat Ibu Nafiasah tentang keadaan Indonesia 

selama ini 

3) Menurut Ibu Nafisah ,Apakah  kebijakan yang ditetapkan oleh 

pemerintah sudah baik atau perlu adanya perbaikan kebijakan agar 

dapat menciptakan perbaikan kehidupan masyarakat. 

B. Pemikiran tentang dakwah 

1) Bagaimana  pendapat Ibu tentang dakwah? 

2) Bagaimana  pendapat Ibu tentang peluang dakwah? 

C. Pemikiran tentang dakwah dalam dunia politik 

1) Bagaimana pendapat Ibu Nafisah Sahal tentang peluang dakwah 

dalam dunia politik di Indonesia? 

2) Bagaimana pendapat Ibu Nafisah Sahal tentang pemikiran dalam 

dunia politik saat Ibu menjadi anggota DPD? 

3) Bagaiamana harapan Ibu Nafisah Sahal terkait dengan dakwah 

dalam dunia politik?   



 

D. Aktivitas dakwah dalam dunia  politik 

1) Sabagai anggota DPD yang memiliki tanggung jawab dalam tugas 

kelompok Ad hoc 3  dimana membawahi bidang pendidikan dan 

organisasi sosial keagamaan,apa fokus atau target DPD pada tahun 

pert ama ini? 

2) Bagi Ibu sendiri sabagai seorang pendakwah dan politik, dakwah 

dan politik itu ada pada posisi mana, lalu apakah dakwah lebih 

penting dari politik atau sebaliknya. 

3) Salah satuaktivitas dakwah dalam kegiatan politik seperti yang Ibu 

paparkan adalah kunjungan kerja. Sebenarnya apa manfaat dari 

kunjungan kerja ini? 

4) Apakah kegiatan politik yang Ibu lakukan tidak mengurangi 

kegiatan dakwah Ibu ,lalu apakah Ibu juga berdakwah bagi anggota 

DPD yang lainnya?  

 

 

 



 


