
 

 

ABSTRAK 

 

Muhammad Ridwan Alawi. Penggerakan Partai Keadilan Sejahtera Dalam 

Upaya Mengembangkan Dakwah islam. (studi Deskriptif pada DPW PKS Jawa 

Barat) 

 

Partai Keadilan Sejahtera merupakan suatu partai yang berazaskan 

Nasionalis Religius walaupun tidak secara langsung berazaskan Islam tetapi pada 

realitasnya partai ini fokus pada pengembangan gerakan Dakwah Islam sehingga 

sering disebut sebagai Partai Dakwah, hal ini yang menjadi daya tarik untuk 

diteliti mengingat partai ini mampu merebut hati masyarakat luas, ini dibuktikan 

dengan perolehan suara pada pemilu 2009 lalu, PKS meraih perolehan suara 7,88 

atau sekitar 8.206.955 suara, dan mendapatkan 57 kursi di DPR-RI serta 

memenangkan pemilihan Gubernur Jawa Barat selama dua periode berturut-turut 

tahun 2008 dan 2013, hal ini tentunya tidak lepas dari proses Manajemen yang 

disusun PKS serta Penggerakan (Actuating) para kader PKS yang loyal, hal ini 

diharapkan terus konsisten dalam mengembangkan dakwah Islam sehingga 

tercapainya Visi dan Misi PKS. 

Dari proses penelitian Penggerakan DPW PKS Jawa Barat ini peneliti 

telah merumuskan penelitian guna memperjelas tujuan yang ingin dicapai. 

Pertama, Untuk mengetahui langkah-langkah Penggerakan DPW PKS Jawa Barat 

dalam upaya mengembangkan dakwah islam. Dua, Untuk mengetahui faktor-

faktor pendorong serta penghambat Penggerakan DPW PKS Jawa Barat dalam 

upaya mengembangkan dakwah islam. Tiga, Untuk mengetahui Hasil serta 

Realisasi Penggerakan DPW PKS Jawa Barat dalam upaya mengembangkan 

dakwah islam. Dasar acuan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori-teori 

penggerakan dan dakwah Islam yang berkenaan dengan langkah-langkah gerakan 

DPW PKS Jawa Barat dalam mengembangkan dakwah Islam sehingga kita dapat 

mengetahui hasil dari proses gerakan kader DPW PKS Jawa Barat. 

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode deskriptif, 

yaitu sebuah metode penelitian yang bertujuan menggambarkan dan 

mengungkapkan kondisi objek yang diteliti secara apa adanya. Adapun langkah-

langkah penelitian ditempuh meliputi; penentuan lokasi penelitian, metode 

penelitian, sumber data (sumber data primer, sekunder dan jenis data), teknik 

pengumpulan data (observasi, wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi) 

dan teknik pengelolaan juga analisis data (reduksi data, klasifikasi data, analisa 

data penafsiran data dan kesimpulan). 

Data yang telah dikumpulkan oleh peneliti menunjukan bahwa proses 

penggerakan DPW PKS Jawa Barat sangat baik. Akan tetapi perlu adanya 

konsistensi dan kesadaran dari setiap kader untuk fokus pada pengembangan 

dakwah Islam. Karena secara Subjektif PKS memiliki kapasitas moral, kapasitas 

idealita, kapasitas sosial-kemasyarakatan, kapasitas politik dan kekuatan pengaruh 

terhadap keberlangsungan dakwah di Indonesia, sehingga dakwah mampu secara 

struktural memberikan dampak positif terhadap regulasi-regulasi yang muncul 

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang mengarah bagi wujudnya 

kehidupan bangsa yang adil, sejahtera dan bermartabat yang diridhai Allah SWT. 


