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BAB III 

OBJEK DAN METODE PENELITIAN 

3.1 Objek Penelitian 

Pemikiran politik Imam Mawardi Tentang Kepala Negara dan relevansi 

pemikiran Al – Mawardi tentang dalam konteks Indonesia kontemporer. 

3.2 Metode Penelitian 

3.2.1 Teknik Pengumpulan Data 

Adapun dalam pengumpulan data penulisan skripsi ini menggunakan dua 

sumber data yaitu data primer dan data skunder.  

1. Sumber data primer  

Suber data primer yaitu sumber data yang di peroleh secara langsung dari 

buku-buku, tulisan-tulisan yang membahas tentang obyek yang di kaji, yaitu 

pemikiran Al-Mawardi tentang kepala negara. Dalam hal ini data yang dijadikan 

sumber primer yaitu buku yang berjudul Kitab al- Ahkam al-Sulthaniyah karya 

Al-Mawardi. 

2. Sumber Data Skunder  

Sumber data skunder yaitu sumber-sumber data tambahan sebagai 

penunjang yang di jadikan bahan untuk dapat menganalisa dalam pembahasan 

skripsi ini yang berupa buku-buku atau sumber lain yang relevan dengan kajian 

penelitian ini. 

3.2.2. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis data 

yang telah terkumpul untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang fenomena 
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bagi orang lain. Untuk melakukan analisis data yang telah terkumpul secara 

sistematis, ada dua macam cara yang penulis gunakan, yaitu: 

3.2.2.1 Content Analysis  

Content Analysis adalah suatu metode studi dan analisis data secara 

sistematis dan obyektif tentang isi dari sebuah pesan komunikasi.1 Metode ini 

digunakan untuk menganalisis pemikiran dan pendapat Al-Mawardi tentang 

pengangkatan kepala negara. 

3.2.2.2 Comparative Analysis  

Comparative Analysis ini digunakan untuk membandingkan teori Al-

Mawardi dengan beberapa teori tokoh lain untuk megetahui persamaan dan 

perbedan pandangan dan pemikiran tokoh yang dikaji.2 Serta untuk menguji teori-

teori Mawardi dengan membandingkan teori-toeri tokoh lain sehingga dapat 

ditemukan kelebihan dan kelemahan dari teori-teori tersebut. 

3.2.3. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah Studi tokoh merupakan salah satu jenis 

penelitian kualitatif yang berkembang sejak era 1980’an. Tujuannya untuk 

mencapai suatu pemahaman tentang ketokohan seseorang individu dalam 

komunitas tertentu dan dalam bidang tertentu, mengugkap pandangan, motivasi, 

sejarah hidup, dan ambisinya selaku individu melalui pengakuanya. Sebagai jenis 

penelitian kualitatif, studi tokoh juga menggunakan metode sebagaimana  

                                                             
1 ibid. hlm. 49 
2 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: PT Rineka Cipta, 

2002, hlm. 236. 
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lazimnya dalam penelitian kualitatif, observasi,dokumentasi, dan catatan-catatan 

perjalanan hidup sang tokoh3. 

Sebenarnya sebagai varian metode dan jenis penelitian kualitatif, studi 

tokoh sangat baik untuk menggali pikiran dan pandangan seorang tokoh dalam 

bidangnya. Akan tetapi masih sering terjadi kesalahan dalam pelaksanaanya. 

Kesalahan umum yang sering terjadi, khususnya bagi peneliti pemula, adalah 

mencari tokohnya dahulu. Padahal, yang seharusnya dilakukan lebih dulu oleh 

peneliti adalah menentukan bidang keilmuan terlebih dahulu. Setelah itu 

didefinisikan siapa saja tokoh yang ada di bidang itu untuk selanjutnya dipilih 

siapa saja diantara tokoh tersebut yang paling menonjol. Ukuran ketokohan 

seseorang adalah banyaknya karya ilmiah yang dihasilkan, pandangan masyarakat 

secara umum dengan menghimpun informasi sebanyak-banyaknya tentang tokoh 

tersebut dari berbagai sumber. Setelah data terkumpul, dikaji kelebihan dan 

kekurangan para tokoh untuk selanjutnya ditentukan yang paling sedikit 

kekurangannya dan paling banyak kelebihannya. Itulah tokoh yang dipilih. 

3.2.4 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan studi pustaka, penelitian ini dilakukan dengan cara dan mempelajari 

sejumlah buku, literature, jurnal ilmiah, website internet untuk mendapatkan 

kerangka teori yang menjadi landasan dalam penelitian ini. Peneliti juga 

mempelajari tulisan-tulisan tentang Imam Mawardi baik dari artikel ataupun 

                                                             
3 Rahardjo, Mudjia. Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif. 2011, hlm 5 
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makalah yang terkait dengan objek penelitian untuk memahami konteks 

permasalahan secara mendalam. 

3.2.5 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini terletak pada pemikiran politik Imam Mawardi 

mengenai Pemikiran Politik Imam Mawardi Tentang Kepala Negara dan 

Pengangkatannya. Ada dua tujuan dari memfokuskan penelitian itu, yakni : 

1. Membatasi bidang studi 

2. Untuk memenuhi kriteria iklusi-ekslusi atau kriteria masuk-keluar suatu 

informasi yang baru diperoleh. Dengan adanya suatu fokus penelitian, 

seseorang peneliti akan dapat mengetahui dengan pasti data mana dan data 

tentang apa yang perlu dikumpulkan dan data mana yang walaupun 

mungkin menarik tetapi tidak relevan. 


