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ABSTRAK 

 

Toteng Suhara, 2019 – Dakwah Siasah PKS (Studi Deskriptif Gerakan Pemikiran 

Dakwah Siasah PKS di Kota Bandung) 

Fokus penelitian ini untuk menjelaskan Gerakan pemikiran  PKS sebagai 

dakwah siasah  dalam sebuah partai politik yang hubungan dengan komunikasi dakwah  

dan komunikasi politik di wilayah Jawa Barat khususnya dikota Bandung. Perpaduan 

antara dakwah dan siasah dalam sebuah partai politik ini masih dianggap sesuatu hal 

yang  baru ditengah-tengah dikotomis dikotomis antara  dakwah dan siasah dalam 

pandangan masyarakat pada umumnya. PKS sebagai Partai dakwah dianggap sesuatu 

yang berbeda dan di pandang unik untuk dapat dilakukan penelitian lebih dalam. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komunikasi dakwah  yang terdapat 

dalam gerakan pemikiran PKS di wilayah Jawa barat khususnya Kota Bandung. 

Komunikasi dakwah tersebut diantaranya meliputi gagasan pemikiran dakwah siasah, 

proses dakwah siasah , pesan-pesan dan simbol dakwah siasah  serta hambatan dan 

solusinya. 

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori dakwah sebagai proses 

komunikasi yang menyatakan bahwa sesungguhnya masnusia adalah makhluk individu 

dan mahluk sosial, terkandung suatu maksud bahwa manusia bagaimanapun juga tidak 

dapat terlepas dari individu lainnya. Secara kodrati , manusia akan selalu hidup bersama. 

Hidup bersama antar manusia akan berlangsung dalam berbagai bentuk komunikasi dan 

situasi yang mempengaruhinya, komunikasi merupakan proses penyampaian ide, 

pemikiran,pendapat, berita ke suatu tempat tujuan serta menimbulkan reaksi umpan 

balik. 

 Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktif dengan pendekatan 

kualitatif. Sedangkan Metode yang digunakan adalah metode studi Deskriptif dengan 

jenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan datanya menggunakan Library 

Research(penelitian kepustakaan) dan field Research(penelitian lapangan), serta 

wawancara. Library reseach digunakan untuk mengumpulkan dokumen-dokumen  dan 

buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sedangkan field research 

digunakan untuk mengetahui secara langsung program, kebijakan, prilaku politik, dan 

langkah nyata partai keadilan dalam mewujudkan visi dan misinya. Sementara 

wawancara digunakan untuk mengtahui pandangan informan secara langsung  

relevansinya dengan kasus  yang diteliti. Kemudian analisis data yang digunakan adalah 

analisis data dengan prosedur analisis studi kasus komunikasi , yakni menggambarkan , 

menganalisis dan menjelaskan motif, konsep diri serta  dakwah siyasah PKS. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dakwah siasah sebagai salah satu 

metode komunikasi dakwah di PKS yang  hakikatnya dakwah siasah itu  tak lepas dari 

pemikiran dan gerakan dakwah tarbiyah, yang memandang siasah(politik) bagian dari 

dakwah. Karenanya seluruh pemikiran, gerak dan tingkah laku dan sikap politiknya 

harus berdasarkan nilai-nilai Islam yang koprehenshif(syamil). Dan membina kadernya 

untuk konsisten dalam Islam dengan tarbiyah tersebut serta berusaha untuk memasuki 

dunia parlemen dan  eksekutif dengan tujuan untuk memasukan nilai-nilai dakwah 

kedalam berbagai kebijakan legeslatif dan pemerintahan, serta mengikat para anggota 

parlemen dengan kontrak sosial agar dapat konsisten menjalankan amanahnya sebagai 

wakil rakyat hingga optimal..  

Sedangkan pesan moral dakwah siasah yaitu walaupun penetrasi-penetrasi itu 

sudah dilakukan sesuai kebutuhan dasar masyarakat, namun tetap terjaga religiusitas dan 

spiritulitas nya seiring dengan ke khasan PKS sebagai partai dakwah.   


