
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Menurut pendapat Miriam Budiarjo bahwa partisipasi politik adalah kegiatan 

seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam  kehidupan 

politik, yakni dengan cara memilih pimpinan Negara dan, secara langsung atau 

tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah. Indikatornya yaitu (1) berupa 

kegiatan individu atau kelompok, (2) bertujuan ikut serta secara aktif dalam 

kehidupan politik, memilih pimpinan public atau memengaruhi kebijakan public.1 

Paritisipasi politik dapat dilihat dari dua sisi, yaitu visi penguasa (pemerintah) 

dan visi warga Negara. Dari visi pemerintah hakikat partisipasi politik mengandung 

makna sebagai pengakuan dan penghargaan terhadap masyarakat (warga Negara, 

rakyat) dalam memberi kesempatan untuk berperan serta memikirkan masalah 

kehidupan Negara melalui pemilihan (dipilih) individu-individu yang akan duduk 

dalam lembaga kekuasaan. Masyarakat dapat menentukan pilihannya sesuai dengan 

kepercayaan yang mereka yakini terhadap pilihan tersebut. Sedangkan dari sudut 

pandang warga Negara bahwa partisipasi politik sebagai pengakuan dan dukungan 

Negara, sekaligus ketaatan warga Negara terhadap pemerintah. Lebih itu sebagai 

ungkapan  rasa cinta terhadap negaranya.2 

                                                           
1 A.A. Sahid Gatara dan Dzulkiah Said, 2007, Sosiologi Politik (konsep dan Dinamika 
Perkembangan Kajian). Bandung: Pustaka Setia, hlm. 91 
2 Sahya Anggara, 2013, “Sistem politik Indonesia”. Bandung: Pustaa Setia. Hlm. 147 



 

 

Partisipasi Politik identik pada penyelenggaraan pemilihan umum baik 

pamilihan presiden, legislative hingga pemilihan kepala daerah. Hal ini dikarenakan 

pada penyelenggaraan pemilihan umum nampak jelas kegiatan politiknya. Melalui 

pemilihan umum pula dapat terpersentasikan tinggi dan rendahnya tingkat 

partisipasi politik pada suatu kelompok masyarakat atau individu. 

Kemudian Dalam kajian Fiqh Siyasah sesungguhnya pengangkatan imam 

(pemimpin) diproyeksikan untuk mengambil alih peran kenabian dalam menjaga 

agama dan mengatur dunia. Pemberian kepemimpinan (Imamah) kepada orang 

yang mampu menjalankan tugas diatas pada ummat adalah wajib  berdasarkan ijma’ 

(konsesus ulama), kendati Al-Asham menyimpang dari ijma’ mereka. 

Dalam kitab Al- Ahkam As- Sulthaniyyah yang dikarang oleh Imam Al- 

Mawardi dijelaskan bahwa, pengangkatan imam (pemimpin) hukumnya wajib 

berdasarkan syari’at, sebab imam (pemimpin) itu bertugas mengurusi urusan- 

urusan agama, serta bertindak dengan adil dalam pelayanan dan komunikasi.3 

Syari’at menghendaki bahwa segala persoalan itu harus diserahkan kepada pihak 

yang berwenang dalam agama. Allah Azza wa Jalla berfirman: 

                      ....   

59.  “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), 

dan ulil amri di antara kalian.”.. (QS. Al- Nisa’: 59) 

                                                           
3 Imam Al- Mawardi, (Penerjemah: Fadli Bahri, Lc.), Al- Ahkam As- Sulthaniyyah (hukum- hukum 
penyelenggaraan Negara dalam Syari’at Islam), 2006, Darul Falah- Jakarta.  Hal. 1-2 



 

 

Pada ayat diatas, Allah Ta’ala mewajibkan kita mentaati ulil amri diantara kita 

dan ulil amri yang dimaksud adalah orang-orang yang memegang kekuasaan, 

meliputi: pemerintah, penguasa, alim ulama, dan para pemimpin masyarakat.4 

dalam hal ini adalah pemerintah yang memerintahkan kita. 

Dalam kaitannya dengan partisipasi politik, masyarakat Suku Baduy yang 

merupakan salah satu kelompok masyarakat adat Sunda  yang sampai saat ini masih 

ketat mengikuti adat istiadat, tingkat partisipasi politiknya masih sangat rendah. Hal 

ini dikarenakan bertentangan dengan keputusan adat serta beberapa faktor lain yang 

mempengaruhinya. 

Sebetulnya masyarakat Suku Baduy yang merupakan salah satu kelompok 

masyarakat adat Sunda  yang sampai saat ini masih ketat mengikuti adat istiadat.  

Mereka bukan masyarakat terasing, terpencil, ataupun masyarakat yang terisolasi 

dari perkembangan dunia luar.5 

Diantara bukti bahwa masyarakat suku baduy bukanlah masyarakat yang 

terasing, atau masyarakat yang enggan berinteraksi dengan dunia luar atau 

masyarakat luar ialah pada saat tertentu, mereka menerima para tamu yang sengaja 

berkunjung ke wilayahnya bahkan untuk menginap satu malam, dengan ketentuan 

pengunjung mentaati adat istiadat yang berlaku. Demikian pula, pada saat lain 

mereka berkelana ke suatu kota untuk mencari pengalaman. 

                                                           
4 Departemen Agama RI, 2009, Al- Qur’an dan Tafsirnya (Edisi yang disempyrnakan). Lembaga 
Percetakan Al- Qur’an Departemen Agama. Jilid 2 juz 5 Surat An-Nisa’ (4) ayat 59, Hlm. 196  
5 Nina Herlina Lubis., dkk. (2006). Sejarah Kabupaten Lebak. PEMDA Kabupaten Lebak: Pesat 
Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran. Hal. 
103 



 

 

Dari data Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak, dalam 

kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten tahun 2011 lalu Daftar 

Pemilih Tetap (DPT) Desa Kanekes terdapat 6.686 orang/ jiwa yang memiliki hak 

suara dan terdapat 12 TPS yang ditempatkan di 12 kampung. Dari 6.686 hanya 

3.518 orang/ jiwa saja yang menggunakan hak suara atau hak pilihnya.  

Kemudian pada masyarakat Suku Baduy Dalam yang tersebar di Kampung 

Cikeusik, Cikertawana dan Cibeo Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar, 

Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, menolak untuk menggunakan hak suara pada 

pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten yang telah dilaksanakan pada  22 

Oktober 2011. 

"Menurut Sarpin (KAUR Pemerintahan Desa Kanekes) Penolakan masyarakat 

Suku Baduy Dalam karena bertentangan dengan keputusan adat.  Mereka juga 

khawatir timbulnya konflik sesama warga akibat persaingan politik."  

Tabel 1: jumlah pemillih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) 

No. URAIAN JUMLAH 

1. 
Jumlah pemilih dalam salinan 

Daftar Pemilih Tetap (DPT) 

Laki- laki 3,306 

Perempuan 3,380 

Total 6, 686 

2. 

Jumlah pemilih dalam salinan 

Daftar Pemilih Tetap (DPT)  yang 

menggunakan hak pilih 

Total 3, 518 

3. 

Jumlah pemilih dalam salinan 

Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang 

tidak mengunakan  hak pilih 

Total 3, 168 

 



 

 

Selama ini, masyarakat Baduy Dalam tidak akan memberikan hak politiknya 

khawatir menimbulkan konflik antar sesama warga. Menurut Kasubag Umum KPU 

Kabupaten Lebak Bapak Ruhyadi mengatakan bahwa, keyakinan masyarakat 

Baduy Dalam memegang teguh budaya serasi dan selaras dengan alam. Menurutnya 

letak dari tempat tinggal mereka ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) jauh sekali. 

Kemudian menurut beliau (Bapak Ruhyadi/ Kasubag Umum) tidak hanya itu 

tingkat pemahaman masyarakat suku baduy terhadap pemilu masih sangat rendah.6  

Menurut Diman (24 tahun/ laki-laki) salah satu masyarakat suku baduy Luar 

bahwa satu-satunya pemilu yang memberi arti baginya adalah pemilihan Bupati 

Kab. Lebak. Pasalnya, kata dia, orang yang dipilih hanya sedikit, dan hasilnya pun 

jelas, yaitu seorang pemimpin Kab. Lebak, di mana wilayah Baduy berada. "Geus 

pemilihan teh langsung karasa, aya Bapa Gede”. (Setelah pemilihan langsung 

terasa hasilnya, yaitu adanya Bapa Gede/Bupati)," kata masyarakat suku baduy 

tersebut.7 

Berdasarkan fakta diatas, menarik untuk diteliti terkait partisipasi politik 

masyarakat Suku Baduy. Suku Baduy meski menjadi salah satu suku yang selama 

ini dianggap kelompok masyarakat yang mengasingkan diri akan tetapi terkait 

loyalitas, mereka memiliki loyalitas terhadap negara yang cukup tinggi seperti yang 

dikatakan John F, Kenedy “jangan tanyakan apa yang diberikan negara padamu, 

tetapi tanyakan apa yang telah kamu berikan pada negara”.  

                                                           
6 Hasil wawancara pada Observasi Penelitian dengan Bapak Ruhyadi/ Kasubag Umum di KPU 

Kabupaten Lebak 
7 Hasil Wawancara bersama Diman (warga Baduy Luar) pada April 2014 



 

 

Dalam partisipasi politik suatu masyarakat tertentu berbeda dengan partisipasi 

politik masyarakat lainnya. Kenyataan tersebut cenderung berbeda pada tingkat 

pemahaman, pola pikir, bahkan kepentingan karena terlahir dari keragaman latar 

belakang mayarakat yang dipengaruhi oleh social, ekonomi, budaya, politik atau 

bahkan kondisi geografisnya. 

Secara keilmuan ini menarik untuk dikaji lebih mendalam untuk mengetahui 

partisipasi politik yang terdapat pada masyarakat Suku Baduy Desa Kanekes 

Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Provinsi Banten. 

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka penelitian yang akan disajikan ini 

berjudul “Partisipasi Politik Masyarakat Suku Baduy dalam Pemilihan 

Gubernur Provinsi Banten Periode 2012- 2017.” 

B. Rumusan dan Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang akan 

diteliti dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana bentuk partisipasi politik masyarakat Suku Baduy dalam pemilihan 

Gubernur Provinsi Banten periode 2012-2017? 

2. Faktor apa saja yang mempengaruhi Partisipasi Politik masyarakat suku Baduy 

dalam pemilihan gubernur periode 2012- 2017? 

3. Bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah terhadap partisipasi politik masyarakat 

Suku Baduy dalam pemilihan gubernur Provinsi Banten periode 2012- 2017? 

C. Tujuan Penelitian 



 

 

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan, maka penelitian ini 

mempunyai tujuan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menggambarkan bagaimana partisipasi politik 

masyarakat Suku Baduy dalam pemilihan Gubernur Provinsi Banten periode 

2012-2017. 

2. Untuk mengetahui faktor- faktor yang mempengaruhi partisipasi politik 

Masyarkat Suku Baduy dalam pemilihan gubernur periode 2012- 2017. 

3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah terhadap partisipasi 

politik masyarakat suku baduy dalam pemilihan gubernur provinsi banten 

periode 2012- 2017. 

D. Tinjauan Pustaka 

Penelitian mengenai masyarakat Suku Baduy sangatlah menarik dan banyak 

sekali dilakukan oleh para akademisi baik dalam maupun luar negeri. Telah banyak 

jurnal dan buku-buku yang diterbitkan membahas masyarakat Suku Baduy. 

Sebagai model masyarakat Suku Budaya yang unik, dan nyentrik bahkan 

menjadi icon di daerah bahkan Negara Indonesia tentu saja mempelajari tentang 

masyarakat Suku Baduy adalah sesuatu yang sangat menarik. 

Misalnya ada buku yang ditulis oleh Kurnia dan Sihabuddin berjudul “Saatnya 

Baduy Bicara” diterbitkan oleh Bumi Aksara tahun 2010. Buku ini lebih banyak 

memuat jawaban dan pelurusan dalam bentuk tulisan untuk menkaver berbagai 

ragam isu dan pandangan yang berkembang terhadap kesukuan Baduy di berbagai 

media yang mereka anggap kurang sedap dan mengandung error. 



 

 

Kemudian dalam disertasi yang ditulis oleh Enjang tahun 2013 yang berjudul 

“KOMUNIKASI SIMBOLIK PADA MASYARAKAT ADAT (Studi Interaksionisme 

Simbolik Pada Masyarakat Adat Sunda Buhun Suku Baduy di Kanekes Banten), 

penulis lebih banyak membahas dari sisi bentuk-bentuk symbol dalam kehidupan 

Masyarakat Suku Baduy, Konsep diri orang Baduy, dan pola interaksi masyarakat 

Sunda Buhun Adat Baduy. 

Pada buku yang berjudul “Sejarah Kabupaten Lebak” yang ditulis oleh Nina 

Herlina Lubis., dkk. Pada tahun 2006 diterbitkan di PEMDA Kabupaten Lebak: 

Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan Lembaga Penelitian Universitas 

Padjadjaran. Juga terdapat pembahasan mengenai masyarakat Suku Baduy namun 

sebagai gambaran masyarakat Suku Budaya yang terdapat di Kabupaten Lebak. 

Sementara kajian dari aspek pasrtisipasi politik dalam tinjauan fiqh siyasah 

dusturiyahnya boleh dibilang belum begitu banyak dilakukan. Dalam hal ini penulis 

memanfaatkan hal tersebut untuk dilakukan penelitian dan menuangkannya dalam 

skripsi. 

E. Kerangka Pemikiran 

Dalam hal ini penulis akan memaparkan teori-teori tersebut ke dalam kerangka 

teori yang merupakan landasan berfikir dalam menggambarkan masalah penelitian.  

Persoalan pertama yang hendak dijelaskan adalah definisi konsep partisipasi 

politik. Untuk mengetahuinya, berikut adalah penjelasan definisi partisipasi 

politik.8 

                                                           
8 A.A. Said Gatara, M.Si. dan Moh. Dzulkiah Said, M.Si., 2007,  Sosiologi  Politik …. Hal. 90 



 

 

Pendapat pertama menurut Kevin R. Hardwick bahwa Partisipasi politik 

memberi perhatian pada cara-cara warga negara berinteraksi dengan pemerintah, 

warga negara berupaya menyampaikan kepentingan- kepentingan mereka terhadap 

pejabat-pejabat publik agar mampu mewujudkan kepentingan-kepentingan 

tersebut. Adapun indikatornya menurut Kevin R. Hardwick diantaranya: Terdapat 

interaksi antara warga negara dengan pemerintah, dan Terdapat usaha warga negara 

untuk mempengaruhi pejabat publik. 

Pendapat kedua menurut Miriam Budiardjo, Partisipasi politik adalah kegiatan 

seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan 

politik, dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak 

langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy). Adapun 

indikatornya antaralain, Berupa kegiatan individu atau kelompok, dan Bertujuan 

ikut aktif dalam ke-hidupan politik, memilih pim-pinan publik atau mempenga-ruhi 

kebijakan publik. 

Pendapat ketiga manurut Ramlan Surbakti, Partisipasi politik ialah 

keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan menyangkut 

atau mempengaruhi hidupnya. Partisipasi politik berarti keikutsertaan warga negara 

biasa (yang tidak mempunyai kewenangan) dalam mempengaruhi proses 

pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Indikatornya yaitu, Keikutsertaan 

warga negara dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan public; dan Dilakukan 

oleh warga negara biasa.  



 

 

Pendapat keempat Michael Rush dan Philip Althoft Partisipasi politik adalah 

keterlibatan individu sampai pada bermacam-macam tingkatan di dalam sistem 

politik. Indikatornya Berwujud keterlibatan individu dalam sistem politik, dan 

Memiliki tingkatan-tingkatan partisipasi. 

Pendapat kelima Huntington dan Nelson Partisipasi politik ialah kegiatan warga 

negara preman (private citizen) yang bertujuan mempengaruhi pengambilan 

kebijakan oleh pemerintah. Indikator yang dikemukakan Huntington dan Nelson 

antara lain, Berupa kegiatan bukan sikap-sikap dan kepercayaan, memiliki tujuan 

mempengaruh kebijakan public, dan dilakukan oleh warga negara preman (biasa). 

Pendapat keenam Herbert McClosky, Partisipasi politik adalah kegiatan-

kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian 

dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam 

proses pembentukan kebijakan umum. Indikatornya antara lain, berupa kegiatan-

kegiatan sukarela, dilakukan oleh warga Negara, dan warga negara terlibat dalam 

proses-proses politik. 

Berdasarkan beberapa defenisi konseptual partisipasi politik yang dikemukakan 

beberapa sarjana ilmu politik tersebut dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik 

adalah kegiatan seseorang atau kelompok pada keterlibatannya dalam kehidupan 

politik (misalkan pada pemilihan kepala daerah atau PEMILU) sampai pada macam 

tingkatan didalam sistem politik secara sukarela, serta memberi perhatian dan 

berinteraksi dengan pemerintah dalam upaya menyampaikan kepentingan- 



 

 

kepentingannya terhadap  pejabat pemerintah dalam menentukan segala keputusan 

menyangkut atau mempengaruhi hidupnya dan mewujudkannya. 

Secara substansial setiap partisipasi politik yang dilakukan termanifestasikan 

dalam kegiatan-kegiatan sukarela yang nyata dilakukan, atau tidak menekankan 

pada sikap-sikap. Kegiatan partisipasi politik dilakukan oleh warga negara preman 

atau masyarakat biasa, sehingga seolah-olah menutup kemungkinan bagi tindakan-

tindakan serupa yang dilakukan oleh non-warga negara biasa. 

Setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah tidak lepas dari campur tangan 

warga negara. Dan setiap keputusan yang diambil tersebut secara tidak langsung 

mempengaruhi kehidupan warga negara. Oleh karena itu, partisipasi dari 

masyarakat itu sendiri penting adanya. Karena tingkat partisipasi masyarakatnya 

tinggi. Hal ini berarti masyarakat sebagai pemilik mandat peduli terhadap setiap 

kebijakan atau peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Begitu juga sebaliknya 

apabila tingkat partisipasi masyarakat rendah maka hal ini dianggap kurang baik, 

karena masyarakatnya tidak peduli terhadap negaranya dan cenderung bersikap 

apatis, dan lebih mementingkan kepentingan pribadi serta kelompoknya. Kegiatan 

warga negara biasa dibagi dua yaitu mempengaruhi isi kebijakan umum dan ikut 

menentukan pembuatan dan pelaksana keputusan politik. 

Salah satu upaya dalam perwujudan partisipasi yaitu pada pemilihan umum. 

Kemudian pada teori pemilihan umum bahwasannya Pemilihan Umum ialah 

mengatur prosedur seseorang untuk dipilih menjadi anggota badan perwakilan 

rakyat atau menjadi kepala pemerintahan.9 Dalam teori pemilihan umum ini 

                                                           
9 Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, Jakarta: Grasindo. Hal. 176 



 

 

dijelaskan mengenai aturan- aturan tentang prosedur awal hingga akhir  dalam 

melakukan serangkaian aktivitas politik.  

Secara universal pemilihan umum adalah lembaga sekaligus praktik politik 

yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan 

(representative goverment).10  

Pemilihan umum disebut juga dengan ‘’political market’’ sebagaimana yang 

diungkapkan Indria Samego. artinya pemilihan umum adalah pasar politik tempat 

individu/masyarakat berinteraksi untuk melakukan kontrak sosial (perjanjian 

masyarakat) antara peserta pemilihan umum (partai politik) dengan pemilih (rakyat) 

yang memiliki hak pilih setelah terlebih dahulu melakukan serangkaian aktivitas 

politik yang meliputi kampanye, iklan politik melalui media massa cetak, audio 

(radio), maupun audio visual (televisi), serta media lainnya seperti spanduk, 

pamflet, selebaran, bahkan komunikasi antar pribadi yang berbentuk face to face 

(tatap muka) atau lobby yang berisi janji politik lainnya guna meyakinkan pemilih 

sehingga pada pencoblosan dapat menentukan pilihannya terhadap salah satu partai 

politik yang menjadi peserta pemilihan umum untuk mewakilinya dalam badan 

legislative maupun eksekutif.11 

Kemudian dalam pemilihan kepala daerah seperti gubernur dan bupati/ walikota 

sejak Indonesia merdeka hanya dipilih melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

                                                           
10 Robert A. Dahl, Demokrasi dan Para Pengkritiknya, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1992, hal. 
33.  
11 Samego Indria , Book Review Ekonomi Politik, Pasca Sarjana Ilmu Politik, Universitas Nasional, 
Jakarta. 2000. 



 

 

setempat, maka menurut ketentuan Undang- undang No. 32 Tahun 2004 harus 

dilakukan pemilihan langsung.12 

Terkait dengan partisipasi politik dalam kajian Fiqh Siyasah memang tidak 

dijelaskan secara gamblang apa itu partisipasi politik?, melainkan berbentuk 

perintah dan anjuran terhadap masyarakat dalam pengangkatan pemimpin serta hak 

dan kewajiban masyarakat. 

Dalam kajian Fiqih Siyasah dijelaskan bahwa pentingnya mengangkat seorang 

imam/ pemimpin dalam suatu kelompok atau masyarakat karena imam/ pemimpin 

itu di proyeksikan untuk mengambil alih peran kenabian dalam menjaga agama dan 

mengatur dunia. Pemberian jabatan imamah (kepemimpinan) kepada orang yang 

mampu menjalankan tugas diatas pada ummat adalah wajib berdasarkan ijma’ 

(konsesus ulama), kendati Al-Asham menyimpang dari ijma’ mereka. 

Dalam hadits dikatakan: 

إذا خرج ثالثة فى سفر فليؤمروا أحدهم )رواه أبو داود من حديث أبي سعيد وأبي 

 هريرة(.

“apabila tiga orang bepergian, maka salah seorang daripadanya hendaklah 

menjadi pemimpinnya.” 

Dari hadits diatas jelas bahwa perlunya mengangkat seorang pemimpin dalam 

kelompok atau masyarakat meski tiga orang sekalipun. Pengangkatan pemimpin 

                                                           
12 Undang- Undang No. 32 Tahun 2004 



 

 

tersebut menurut syari’at menghendaki bahwa segala persoalan itu harus diserahkan 

kepada pihak yang berwenang dalam agama.13 Allah azza wa jalla berfirman, 

                     …  

59. “hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan 

ulil amri di antara kalian” (An-Nisa’ : 59).14 

Pada ayat di atas, Allah Ta’ala mewajibkan kita mentaati ulil amri di antara kita 

dan ulil amri yang bermaksud adalah para imam (khalifah) yang memerintah kita. 

Kemudian jika imamah (kepemimpinan) telah diketahui sebagai hal yang wajib 

menurut syariat, maka status wajibnya imamah (kepemimpinan) adalah fardhu 

kifayah seperti jihad, dan mencari ilmu. Artinya jika imamah (kepemimpinan) telah 

djalankan oleh orang yang berhak menjalankannya, maka imamah (kepemimpinan) 

telah gugur dari orang lain. Jadi status hukum imamah (kepemimpinan) adalah 

fardhu kifayah.15 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian ini secara garis besar mencakup, penentuan metode 

penelitian, penelitian jenis data yang akan dikumpulkan, penentuan sumber data 

yang akan dikumpulkan, penentuan sumber data yang akan digali, yeknik 

pengumpulan data dan analisis data yang akan ditempuh. Langkah-langkah 

                                                           
13 Imam Al-Mawardi, 2006, Terjemah Al-Ahkam Ash-Sulthaniyah: Hukum-hukum 
Penyelenggaraan Negara dalam Syari’at Islam. Jakarta: Darul Falah. Hlm. 1-2 
14 Q.S. An-Nisa’ Juz 5: 59 
15 Imam Al-Mawardi, 2006, Terjemah Al-Ahkam Ash-Sulthaniyah…., Hlm. 2 



 

 

tergantung pada masalah dan tujuan penelitian yang telah ditentukan sbelumnya.16 

Untuk jelasnya, dalam penelitian ini digunakan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Pendekatan dan jenis Penelitian 

Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis 

deskriptif. Metode ini digunakan untuk melakukan penelitian yang bersifat 

objektif, dalam hal ini mengungkap tentang Partispasi Politik Masyarakat Suku 

Baduy dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Banten Periode 2012- 2017: 

Siyasah Dusturiyah (Hak dan Kewajiban Masyarakat) 

2. Jenis Data 

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan data yang menjadi 

jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan. Jenis data yang digunakan 

ialah jenis data kualitatif, yaitu memfokuskan pada pendapat partisipasi politik 

masyarakat Suku Baduy, sehingga dapat memaksimalkan pembahasan. 

3. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam hal ini terbagi kedalam dua teori, yaitu: 

a) Sumber data primer,  yaitu data utama yang dapat dijadikan jawaban 

terhadap masalah penelitian. Sumber data primer ini merupakan dokumen-

dokumen dan hasil wawancara dengan Wakil Jaro Tangtu, Kepala Desa 

(Jaro Pamarentah), Aparatur Desa, dan informan lainnya yang terkait serta 

buku-buku yang sesuai dengan objek penelitian. 

b) Sumber data sekunder, yaitu buku-buku yang membahas tentang Suku 

Budaya Baduy, Partisipasi Politik, Musyawarah, Pengangkatan Imam/ 

                                                           
16 Cik Hasan Bisri, 1997, Langkah-langkah Penelitian, Yogyakarta: Media Pustaka. Hlm. 53 



 

 

Pemimpin atau berupa karya ilmiah hasil penelitian tentang masyarakat 

Suku Baduy diantaranya Disertasi yang berjudul Komunikasi Simbolik pada 

Masyarakat Adat (Studi interaksionisme Simbolik pada Masyarakat Adat 

Sunda Buhun Suku baduy di Kanekes Banten), Penulis: Enjang. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Observasi adalah studi yang disengaja dan sistematis tentang 

fenomena social dan gejala-gejala psikis dengan jalan pengamatan dan 

pencatatan. Observasi dilakukan untuk pengamatan dan pencatatan terhadap 

gejala yang tampak dalam objek penelitian dan digunakan dalam rangka 

pengumpulan data dalam suatu penelitian dengan penuh perhatian. 

Observasi dilakukan peneliti secara langsung mengamati tentang perilaku 

masyarakat Suku Baduy di Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar 

Kabupaten Lebak-Banten pada 24 s/d 26 februari 2014. 

b. Wawancara atau Interview 

Wawancara atau interview pada penelitian ini dilakukan terhadap 

beberapa inforaman diantaranya: 

1. Bapak Ruhyadi (Kasubag Umum di KPU Kabupaten Lebak) wawancara 

pada Februari 2014 di KPU Kabupaten Lebak 

2. Pak Iwan Setiawan (pemandu wisata di Suku Baduy) wawancara pada 

bulan April 2014 di Lingkungan Suku Baduy 

3. Bapak Sarpin (Kepala Urusan Pemerintahan Desa Kanekes) wawancara 

pada bulan April 2014 di Rumah Singgah Suku Baduy 



 

 

4. H. Sapin (Sekertaris Desa Kenekes) wawancara pada bulan April 2014 

di Kantor Desa Kanekes 

5. Diman (24 tahun/ laki-laki/ warga Baduy Luar) wawancara pada bulan 

April 2014 di kediamannya Kp. Balingbing Desa Kanekes Kec. 

Leuwidamar 

6. Pulung (40 tahun/ laki-laki/ warga Baduy Luar) wawancara pada bulan 

Mei 2014 di Kp. Gajeboh 

7. Sajum (36 tahun/ laki-laki/ warga Baduy Luar) wawancara pada bulan 

Mei 2014 di Kp. Gajeboh Desa Kanekes. 

8. Armah (44 tahun/ laki-laki/ Warga Baduy Dalam) wawancara pada 

bulan Mei 2014 di Pendopo Bupati Kabupaten Lebak. 

9. Dr. Enjang, M.Si., M.Ag. (Budayawan/ Dosen UIN Sunan Gunung Djati 

Bandung) wawancara pada bulan Mei 2014 di Kediamannya di Cibiru 

Hilir- Bandung 

10. Darma (36 tahun/ laki-laki/ warga Baduy Dalam) wawancara pada bulan 

Juni 2014 di kediamannya Kp. Cibeo Desa Kenekes 

11. Ayah Mursid (Wakil Jaro Tangtu/ warga Baduy Dalam) wawancara 

pada bulan Juni 2014 dikediamannya Kp. Cibeo Desa Kanekes. 

5. Teknik Analisis Data 

Untuk menganalisis data, digunakan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Mengumpulkan seluruh data mengenai tentang partisipasi politik 

masyarakat Suku Baduy dalam Pemilihan Gubernur. 

b. Mengklarifikasi seluruh data menurut jenis data yang telah ditentukan. 



 

 

c. Mengadakan pemeriksaan keabsahan data melalui metode book survey. 

d. Menghubungkan silang antara dua yang ditemukan dengan data lain, 

dengan berpedoman pada kerangka pemikiran yang telah ditentukan. 

e. Menarik kesimpulan dengan mengacu kepada rumusan masalah penelitian. 

G. Manfaat dan Kontribusi Bagi Siyasah 

1. Memberikan khazanah keilmuan menegenai partisipasi politik masyarakat 

Suku Baduy; 

2. Memberikan khazanah keilmuan mengenai masyarakat Suku Budaya (Suku 

Baduy); 

3. Memberikan khazanah keilmuan mengenai tinjauan Siyasah Dusturiyah 

terhadap partisipasi politik masyarakat Suku Baduy. 

 


