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ABSTRAK 

 

Tujuan penelitian ini berfokus kepada demonstrasi di 

masa pandemi covid-19. Demonstrasi adalah salah satu bentuk 

penyapaian pendapat di muka umum  yang sudah di atur oleh 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan 

Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Maka dari itu 

demonstrasi tidak bisa di larang meskipun keadaan pandemi saat 

ini. Kita semua tahu demonstrasi di masa pandemi dengan 

demonstrasi sebelum pandemi sangat berbeda dalam sistem 

pengaturannya, era masa pandemi saat ini di mana kegiatan 

sosial sangat di batasi sedangkan demonstrasi sendiri 

menyebabkan timbulnya kerumunan, maka dari itu penulis ingin 

meneliti lebih dalam tentang latar belakang masalah pengaturan 

demonstrasi di masa pandemi covid-19 ini apakah berjalan 

efektif sesuai dengan sistem demoksrasi yang ada dan 

bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah terhadap aksi demonstrasi 

yang terjadi saat ini. 

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library 

research). Ini disebut juga Penelitian Literatur, penelitian ini 

bersumber dari data pokok yang terdiri dari Al-Qur’an, Hadits 

dan Praturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tujuan 

penelitian yang akan di teliti. Dalam penelitian ini menggunakan 

metode dokumentasi pencarian kata kunci, pencarian subjek, 

yakni dengan menelusuri dan menyatukan data yang berkaitan 

dengan suatu hal variabel yang dapat berupa buku, jurnal, 

sumber-sumber ilmiah, catatan, surat kabar, artikel, media 

online dan lainnya. 

Hasil dari penelitian pembahasan pertama ini bahwa 

dalam pengaturan demonstrasi di masa pandemi covid-19  di 

Indonesia Menurut analisa jika di lihat dari berbagai kebijakan 

yang di buat pemerintah kebijakannya selalu condong ke arah 
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penanganan dan pencegahan covid-19, sehingga dalam 

pengaturan aksi demonstrasi di masa pandemi bisa dikatakan 

belum terlaksana dengan baik dan berjalan dengan efektif 

namun kembali lagi pada kondisi pandemi saat ini memang 

peran pemerintah sangatlah penting dan harus sigap dalam 

mengambil setiap kebijakan demi masyarakat luas jadi sifatnya 

bukan ke arah melarang demonstrasi akan tetapi lebih kepada 

pencegahan penularan covid-19 akibat dari pada aksi 

demonstrasi. Dari hasil penelitian yang kedua yaitu dalam 

tinjauan fiqh siyasah terhadap aksi demonstrasi yang terjadi di 

masa pandemi covid-19, dalam terminologi bahasa Arab 

demonstrasi di bagi menjadi dua yaitu muzhaharah demonstrasi 

ini di lakukan dengan cara pengrusakan dan perusuhan dan 

lainnya lebih ke mudharat, sedangkan mashirah kebalikan dari 

muzhaharah yaitu demonstrasi yang dilakukan tidak dengan 

pengrusakan atau perusuhan. Jika dilihat di Indonesia saat ini 

demonstrasi yang terjadi selalu berujung pengrusakan fasilitas 

umum, melakukan aksi-aksi boikot dan ada unsur tindak 

kekerasan terhadap orang lain demonstrasi semacam ini adalah 

demonstrasi yang di larang dalam Islam karena termasuk dalam 

golongan demonstrasi muzhaharah yaitu dalam kegiatannya 

demonstrasi semacam ini condong ke kegiatan yang dapat 

merugikan masyarakat karena di nilai banyak mudharatnya dari 

pada perbuatan amal ma’arufnya. 
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MOTTO 

                    

    

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu 

mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) 

dan (juga) janganlah kamu mengkhianati 

amanat yang dipercayakan kepadamu, 

sedang kamu mengetahui. 

(Q.S. Al- Anfal: 08 :27) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Penegasan Judul 

Skripsi dengan Judul Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap 

Aksi Demonstrasi di Masa Pandemi Covid-19 akan 

membahas permasalahan mengenai tinjaun Fiqh Siyasah 

pada aksi demonstrasi yang dilakukan pada masa pandemi 

covid-19. Untuk menghindari terjadinya kekeliruan dalam 

memahami, judul proposal ini maka penulis akan 

menjelaskan terminologi pada beberapa kata yang dijadikan 

sebagai dasar penulisan judul tersebut,adapun rinciannya 

adalah sebagai berikut‖ 

1. Fiqh Siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam 

yang membicarakan pengaturan dan pengurusan 

kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai 

kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam Fiqh 

Siyasah ini, ulama mujtahid menggali sumber-sumber 

hukum islam, yang terkandung di dalamnya dalam 

hubungannya dengan kehidupan bernegara dan 

bermasyrakat.
1
 

2. Demonstrasi adalah salah satu bentuk penyampaian 

pendapat di hadapan umum yang sudah di atur oleh 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang 

Kemerdekaan Menyatakan Pendapat Di Muka Umum. 

Pada pelaksanaannya demonstrasi harus tetap 

memberikan manfaat dan menjaga semangat 

                                                           
1Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik, (Jakarta: 

Prenamedia Group, 2014), 4. 
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perjuangan bangsa dan negara lewat demonstrasi serta 

tidak melanggar kententuan yang berlaku.
2
 

3. Wabah Coronavirus Disease atau lebih dikenal dengan 

nama Virus Corona atau Covid-19 yang pertama kali 

muncul di China tepatnya di Wuhan Tiongkok pada 

akhir tahun 2019. Virus ini kemudian mendadak 

menjadi teror mengerikan bagi masyrakat dunia, 

terutama setelah merenggut ribuan nyawa manuisa 

dalam waktu yang relatif singkat. Hampir kurang lebih 

200 negara di dunia terjangkit virus corona termasuk 

Indonesia, Coronavirus 2019 (Covid-19) adalah 

penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom akut 

coronavirus 2(Sars-CoV-2). Penyakit ini pertama kali 

ditemukan pada Desember 2019 di Wuhan, Ibukota 

provinsi Hubei China, dan sejak itu menyebar secara 

global, mengakibatkan pandemi Coronavirus 2019-

2020. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) 

mendeklarasikan wabah Coronavirus 2019-2020 

sebagai kesehatan masyaarakat Darurat Internasional 

(PHEIC) pada 30 januari 2020, dan pandemi pada 11 

maret 2020.
3
 

Berdasarkan penegasan judul diatas maka yang 

dimaksud dengan Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Aksi 

Demonstrasi di Masa Pandemi Covid-19adalah pandangan 

hukum Islam yang mengatur aspek kehidupan manusia 

dalam bernegara, pada aksi demonstrasi yang dilakukan 

pada masa pandemi Covid-19. 

                                                           
2Awang Surawan, ―Penegakan Hukum Terhadap Demonstran yang 

Melakukan Pengerusakan Fasilitas Negara Sesuai Dengan Pasal 408 KUHP di Wilyah 

Hukum Resort Pontianak Kota,‖ Faculty of Law-Tanjungpura University, vol 4, no 3, 

(2016): 101, 

3Adityo Susilo et al., ―Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini,‖ 

Jurnal Penyakit Dalam Indonesia 7, no. 1 (April 1, 2020): 45,  

https://doi.org/10.7454/jpdi.v7i1.415.  
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Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah 

mengenai aksi demonstrasi pada masa pandemi covid-19. 

 

B. Latar BelakangMasalah 

Di Indonesia sendiri, kemerdekaan berpendapat 

merupakan perwujudan dari sila ke-4 pancasila yaitu 

―kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan 

dalam permusywaratan, perwakilan‖. kemudian di dalam 

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 menegaskan bahwa 

‖kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan 

pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya di 

tetapakan Undag-Undang‖ di tambah lagiUndang-Undang 

No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan 

Pendapat di muka umum Pasal 9 ayat (1) yang 

membolehkan menyampaikan pendapat dengan cara unjuk 

rasa atau demonstrasi.
4
 

Demonstrasi (demo) adalah bagian dari partisipasi 

politik, partisipasi politik juga merupakan sebuah elemen 

yang sangat penting dalam negara demokrasi khususnya 

dalam menyampaikan aspirasi masyrakat. Demonstrasi 

merupakan suatu aksi (perbuatan) yang dilakukan oleh 

sekelompok orang-orang tertentu dimana didalamnya 

terdapat aksi pemogokan/pemberontakan (unjuk rasa) 

dengan tujuan untuk menuntut hak mereka masing-masing 

sebagai bentuk aspirasi mereka terhadap tuntutan tersebut.
5
 

Sedangkan ―demokrasi‖ dipahami secara beragam oleh 

berbagai kelompok kepentingan yang melakukan teoritisasi 

                                                           
4Abdussalam, Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum ( 

Jakarta;Restu Agung, 2006) cet. 1 h. 36 
5Siti Nurul Azizah, ―Implementasi Pendidikan Agama Islam Terhadap Nilai-

Nilai Moral Mahasiswa Demonstran : Studi Kasus Tentang Demonstrasi Di Fakultas 

Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Surabaya‖ undergraduate, UIN Sunan Ampel 

Surabaya,(2011), http://digilib.uinsby.ac.id/9399/. 
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dari perspektif dan untuk tujuan tertentu. Keragaman 

konsep tersebut,meskipun terkadang juga syarat dengan 

aspek-aspek subyektif dari siapa yang merumuskanya, 

sebenarnya bukan sesuatu yang harus dirisaukan. Karena, 

hal itu sesungguhnya mengisyartkan esensi demokrasi itu 

sendiri yaitu adanya perbedaan pendapat. Adanya 

perbedaan pendapat inilah yang akan menimbulkan suatu 

polemik atau kontroversi yang baru di antara suatu 

kelompok tertentu, sehingga dapat memunculkan,suatu aksi 

pemberontakan. Dari sini, munculah aksi unjuk rasa atau 

yang lebih dikenal dengan istilah ―demonstrasi‖
6
 

DalamIslam demonstrasi memang tidak disebutkan 

secara eksplisit/jelas dalm al-Quran. Akan tetapi prinsipnya 

sudah dikemas dalam bingkai amar ma’ruf nahi munnkar. 

Kata  amar ma’ruf nahi munkar dalam istilah fiqh  biasa 

disebut dengan istilah ―Al-Hisbah‖. Dengan demikian 

secara sederhana maksud istilah ―amarMa’ruf Nahi 

Munkar” yang telah meng-indonesia tersebut adalah 

menyuarakan kebajiakan dan mencegah kemunkaran. 

Berbicara mengenai demonstrasi, maka sangat tidak 

bisa di pisahkan dari sebuah negara dalam sekala besar, 

yang di dalamnya terdapat berbagai tatanan kehidupan, hal 

semacam ini juga di atur dan dijelaskan dalam Fiqh 

Siyasah, yaitu Secara etimologi (bahasa) fiqh adalah 

pemahaman. Sedangkan fiqh secara terminologi (istilah) 

adalah pengetahuan tentang hukum syar’i mengenai amal 

perbuatan (praktis) yang diperoleh dari dalil tafshili 

(terinci), yakni hukum-hukum khusus yang diambil dari al-

Qur‘an dan as-Sunnah. Siyasah berasal dari kata sasa. Kata 

ini dalam kamus lisan al-Arab berarti mengatur, mengurus 

dan memerintah. Secara terminologis dalam kitab lisan al-

                                                           
 6Ibid. 
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Arab, yang di maksud dengan kata siyasah adalah mengatur 

atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada 

kemaslahatan. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

Fiqh Siyasah ialah ilmu yang mempelajari ha-ihwal urusan 

umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, 

dan kebijaksanaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran 

syariat untuk mewujudkan kemaslahatan.
7
 Dianataranya 

yang berkaitan dengan hubungan rakyat kepada 

pemimpinnya, baik skala luas maupun dalam skala 

sempitIslam menganjurkan bagi setiap pemeluknya untuk 

mentaati pemimpin yang benar benar mengemban amanat 

yang diberikan kepadanya, namun disisi lain juga di 

anjurkan untuk melakukan amarma’ruf nahi munkar kepada 

pemimpinya yang lalai terhadap amanat yang di embannya 

sebagai seorang pemimpin.  

Kewajiban amar ma’ruf nahi munkar merupakan salah 

satu kewajiban yang berbobot besar.
8
Amar ma’ruf nahi 

munkar adalah bagian dari syariat Islam yang paling agung 

dan sarana yang paling ampuh  untuk menjaga dien (agama) 

dan memelihara kehormatan. Kewajiban ini tergantung 

kepada kemampuan kita untuk melakukannya, serta 

mempertimbangkan adanya ―maslahat‖ yang lebih besar.
9
 

Oleh karena itu, tidak aneh jika mendapatakan para 

pemimpin pada masa Khulafa‘ur Rasyidin dengan sungguh-

sungguh memerintahkan rakyatnya untuk mengkritik 

(berdemo) dan beroposisi kepada mereka para pemimpin). 

Apabila mendapati tindakan-tindakan mereka hal-hal yang 

                                                           
7Wahyu Abdul Zafar, ―Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur‘an dan Al-

hadist‖, Al-Imarah:Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam,Vol. 3, No. 1,(2018). 
8M. Dhiauddin Rais, Teori Politik Islam, ( Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 

h.256 
9Abdullah Al-Muslih, prinsip-prinsip Islam Untuk Kehidupan,penerjemah: 

M.Ridwan Yahya dkk. (Jakarta: Bina Rena Pariwara,1999), Cet. II, h. 201. 
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menuntut ke arah tersebut.
10

 Arah yang membawa 

kemunkaran. 

Allah SWT berfirman: 

                     

                       

Artinya: dan hendaklah ada diantara kamu segolongan 

umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada 

yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah 

orang-orang yang beruntung. (QS. Ali ‗Imran, 3:104). 

 

Cara maupun metodenya telah di atur dalam Islam, 

kapan dan bagaimana yang seharusnya dilakukan oleh 

rakyat terhadap pemimpinya, jika terjadi hal hal yang tidak 

pro rakyat atau aturan yang menyusahkan rakyat. Seperti 

yang baru-baru ini terjadi di  Indonesia pada saat pandemi 

seperti ini pemerintah justru membuat kebijakan yang di 

nilai menyengsarakan rakyat salah satu contoh kebijakan 

tersebut ialah dalam UU Omnibuslaw cipta kerja, masuknya 

Pasal 88B yang memberikan kebebasan kepada pengusaha 

untuk menetukan unit keluaran yang ditugaskan kepada 

pekerja sebagai dasar penghitungan (upah sistem 

persatuan). Tidak ada jaminan bahwa sistem besaran upah 

persatuan untuk menentukan upah minimum di sektor 

tertentu tidak akan berakhir di bawah upah minimum. 

Penghapusan Pasal 91 di UU ketenagakerjaan, yang 

mewajibkan upah yang disetujui oleh pengusaha dan 

                                                           
10Fahmi Huwaidi, Demokrasi, Oposisi dan Masyarakat Madani, (Bandung: 

Mizan, 1996), h.135. 
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pekerja tidak boleh lebih rendah dari pada upah minimum 

sesuai peraturan perundang-undangan. 
11

 

Dalam UU tersebut sudah jelas kebijakan yang dibuat 

tidak sejalan dengan kondisi ekonomi dan sosial masyrakat 

saat ini yang sedang tidak stabil akibat pandemi Covid-19 

karna bnyak sektor usaha masyarakat tidak berjalan dengan 

baik atau tutup akibat Covid-19, dimana pemerintah sndiri 

memberikan batasan atau PSBB terhadap masyarakat, 

sehingga dari sinilah muncul suatu permasalahan yang di 

akibatkan kebijakan yang di buat pemerintah dalam masa 

pandemi sehingga bnyak masyarkat yang tidak puas atas 

kebijakan yang di buat pemerintah dan kemudian 

menimbulkan aksi-aksi unjuk rasa atau demonstrasi  di 

berbagai wilayah di Indonesia sebagai salah satu bentuk 

penolakan terhadap kebijakan yang dibuat pemerintah. 

Namun aksi-aksi unjuk rasa masyrakat  dalam 

menyampaikan aspirasinya yang di atur dalam (UU No. 

9/1998), di batasi dengan adanya Pasal 212, 216 dan 218 

KUHP tentang aturan kerumunan disuatu tempat ancaman 

hukuman mulai dari 4,5 bulan hingga tujuh tahun penjara, 

maklumat Kepala Kepolisian Nomor: Mak/2/III/2020 

tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam 

penanganan penyebaran virus corona mengatur tentang tata 

cara berkumpul orang
12

. Menurut masyarakat pemerintah 

sengaja mengambil kesempatan di masa Covid-19 ini untuk 

membuat dan mengesahkan UU cipta kerja agar saat 

masyarakat yang tidak setuju dengan kebijakan yang di buat 

dan ingin menyampaikan aspirasinya di hadapan umum di 

bubarkan dengan alasan pandemi covid-19. 

                                                           
11https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e14697a698ff/kalangan-

buruh-sebut-enam-dampak-buruk-omnibus-law-bagi-buruh?page=2, di akses 4 April 

2021. 
12https://megapolitan.kompas.com/read/2020/03/24/11074241/ini-ancaman-

hukuman-bagi-warga-yang-nekat-berkerumun-saat-ada-wabah, di akses 4 april 2021. 
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Berdasarkan latar belakang permasalahan, penulis 

tertarik melakukan penelitian yang akan disusun dalam 

tugas akhir, dengan judul ―Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap 

Aksi Demonstrasi di masa Pendemi Covid-19‖. 

 

C. Indetifikasi masalah dan Batasan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang mengenai aksi 

demonstrasi di masa pandemi covid-19, ada beberapa 

masalah yang dapat di identifikasi yaitu: 

1. Adanya kesewenang-wenangan dalam membuat 

undang-undang yang mengakibatkan ketidak adilan 

bagi setiap warga negara. 

2. Adanya Diskriminasi terhadap hak mengemukakan 

pendapat yang telah dijamin oleh UUD 1945 dan 

HAM. 

Berawal dari identifikasi masalah maka penelitian kali 

ini penulis akan membatasi masalah agar tidak terlalu 

melebar dan lebih fokus dalam pembahasannya yaitu: 

1. Aksi demonstrasi di masa pandemi dalam tinjauan Fiqh 

Siyasah. 

2. Penanggulangan aturan aspirasi massa di masa pandemi 

covid 19. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah 

yang ada, maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pengaturan demonstrasi  pada masa 

pandemi Covid-19? 
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2. Bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah terhadap aksi 

demonstrasi di masa pandemi covid-19? 

 

E. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaturan demonstrasi di masa 

pandemi Covid-19. 

2. Untuk mengetahui tinjauan Fiqh Siyasah menanggapi 

aksi demonstrasi di masa pandemi Covid-19. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Penulis melakukan penelitian ini untuk memperoleh 

informasi yang dapat bermanfaat bagi pihak-pihak 

sebagaimana berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Bagi pembaca, dapat di gunakan sebagai menambah  

wawasan dalam memperluas ilmu pengetahuan 

syariah tentang demonstrasi dalam menyatakan 

pendapat di era pandemi. 

b. Sebagai bahan refrensi dan literatur. 

c. Dapat dijadikan sebagai bahan kajian penelitian 

berikutnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi penulis dapat dijadikan sebagai salah satu 

pembelajaran dalam berfikir ilmiah dan di ajukan 

sebagai syarat wajib bagi setiap mahasiswa dalam 

meraih gelar Sarjana Hukum di  fakultas syariah 

Universitas Islam Negeri Raden Intan lampung. 
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G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan (study 

pustaka) 

Kajian penelitian adalah uraian secara singkat tentang 

kajian/penelitian yang sudah pernah di lakukan baik 

persamaan dan perbedaan seputar aksi demonstrasi. Agar 

tidak terjadi pengulangan atau duplikasi penelitian penulis 

hanya menemukan tiga penelitian yang berhubungan 

dengan penelitian penulis. Berikut adalah temuan penulis 

terkait masalah yang akan ditulis: 

1. Skripsi oleh Tri Setiawan, yang berjudul, ― Pandangan 

Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Perbuatan 

Demonstrasi Mahasiswa‖ ,dalam skripsi ini ada 

kesamaan dan perbedaan dengan penulis yaitu sama-

sama membahas tentang demonstrasi, dan 

perbedaannya dalampandangan hukum Islam dan 

hukum positif sementara dalam skripsi penulis adalah 

tinjauan fiqh siyasahnya.
13

 

2. Skripsi oleh Siti Nurul Azizah, yang berjudul, 

―Implementasi Pendidikan Agama Islam Terhadap 

Nilai-Nilai Moral Mahasiswa Demonstran‖ ,dalam 

skripsi ini ada persamaaan dengan penulis yaitu tentang 

demonstrasi sementara perbedaanya fokus skripsi ini 

ialah bagaimana  penerapan pendidikan agama Islam 

terhadap nilai-nilai moral  mahasiswa demonstran 

sementara skripsi penulis tinjauan Fiqh Siyasahnya.
14

 

3. Skripsi oleh Muhammad syukur, yang berjudul, 

―Tinjauan Terhadap Anarkisme Unjuk Rasa Mahasiswa 

Dikota Makasar Tahun 2011-2014‖ ,dalam skripsi ini 

                                                           
13Setiawan Tri, , pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang 

Perbuatan Memonstrasi Mahasiswa. (Skripsi— Uin Raden Intan Lampung). 20. 
14Azizah Siti Nurul, ,  Implementasi Pendidikan Agama Islam Terhadap Nilai-

Nilai Moral Mahasiswa Demonstran. (Skripsi— Institut Agama Islam Negeri Sunan 

Ampel surabaya). 17. 
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ada persamaan dengan penulis yaitu tentang aksi unjuk 

rasa atau demonstrasi, dalam perbedaanya yang 

menjadi fokus permasalahan yang akan diteliti yakni 

terhadap aksi yang mempengaruhi terjadinya anarkisme 

dalam unjuk rasa, dalam skripsi penulis tentang 

pandangan Fiqh Siyasahnya.
15

 

 

H. Metode Penelitian 

Metode penelitian yakni ialah suatu cara yang di pakai 

untuk mencari, menggali, mengolah serta membahas data 

dalam suatu penelitian untuk mendapatkan dan membahas 

dalam sebuah penelitian tersebut penelitian tersebut. Maka 

dengan demikian penulis menggunakan beberapa metode 

sebagai berikut: 

1. Jenis dan sifat penelitian: 

a. Jenis Penelitian 

Dilihat dari jenis penelitiannya, adapun jenis 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah penelitian kepustakaan atau library 

research, yakni penelitian yang dilakukan melalui 

mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang 

bersifat kepustakaan, atau telaah yang dilaksanakan 

untuk memecahkan suatu masalah yang pada 

dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan 

mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang 

relevan. 

Sebelum melakukan telaah bahan pustaka, 

peneliti harus mengetahui terlebih dahulu seacra 

pasti tentang dari sumber mana informasi ilmiah 

                                                           
15Syukur Muhammad, , Tinjauan Terhadap Anarkisme Unjuk Rasa 

Mahasiswa Dikota Makasar Tahun 2011-2014. (Skripsi—Universitas Islam 

Negeri Aliuddin Makasar). 25. 
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itu akan diperoleh. Adapun beberapa sumber yang 

digunakan antara lain; buku-buku, jurnal ilmiah, 

hasil-hasil penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, 

serta sumber-sumber lainya yang relevan.
16

 

b. Sifat penelitian  

Dilihat dari sifatnya, maka penelitian ini 

termasuk penelitian deskriptif, penelitian deskriptif 

berfokus pada penjelasan sistematis tentang fakta 

yang diperoleh saat penelitian dilakukan
17

 

2. Sumber Data 

Penetapan ini menggunakan sumber data sekunder, 

data sekunder merupakan berbagai data informasi yang 

telah ada sebelumnya dan dengan sengaja dikumpulkan 

oleh peneliti yang digunakan untuk melengkapi 

kebutuhan data. Data sekunder ini biasanya bisa 

didapatkan melalui buku, publikasi pemerintah, catatan 

internal organisasi, literatur, laporan, jurnal, media 

online hingga berbagai situs yang berkaitan dengan 

informasi yang sedang di cari. Untuk memperjelas 

makna sumber data tersebut maka akan di uraikan 

sebagimana berikut: 

a) Bahan  hukum primer 

Yakni data pokok yang terdiri dari Al-

Qur‘an, Hadist dan Praturan perundang-undangan 

yang  terkait dengan isi tinjauan Fiqh Siyasah 

terhadap aksi demonstrasi di masa pandemi covid-

19. 

 

                                                           
16Anwar Sanusi, Metode Penelitian Bisnis.(jakarta: Salemba Empat,2016), 32. 
17Ibid 13.  
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b) Bahan hukum sekunder 

Yakni data yang berisi mengenai suatu 

informasi serta menjelaskan dan membahas data 

primer. Didalam hal ini menunjukan bahwa data 

tersebut bisa berupa buku-buku, karya tulis ilmiah, 

jurnal, skripsi, makalah, artikel website dan berita 

media lainya baik media online maupun media 

cetak, hal tersebut juga dapat berupa hasil 

pemikiranpara ahli yang berhubungan dengan 

demonstrasi guna dapet mendukung penelitian. 

c) Bahan hukum tersier 

Data tersier yaitu data yang berisikan tentang 

informasi yang menjelaskan dan membahas data, 

baik berupa data primer maupun data sekunder. 

Dalam hal ini data tersebut bisa berupa kamus-

kamus, ensklopedia baik media online maupun 

media cetak. 

 Penelusuran dan pemahaman yang dilakukan 

secara mendalam, terhadap suatu literatur primer, 

sekunder dan tersier dalam sebuah penelitian 

sebagaimana proposal skripsi ini dibuat, juga 

diharapkan dapat memperoleh data yang jelas dan 

akurat. 

3. Teknik  Pengumpulan Data 

Didalam penelitian ini menggunakan metode 

dokumentasi, yakni menelusuri dan menyatukan data 

yang berkaitan dengan suatu hal variabel yang dapat 

berupa buku, transkrip, catatan, surat kabar, artikel, dan 

lain sebagainya. Untuk mengumulkan data yang 

dimaksud diatas, maka digunakan teknik library 

research atau yang dikenal dengan istilah studi 
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kepustakaan. Pelaksanaan teknik ini yakni dengan cara 

menelusuri, menulis, menginventtarisasi, menganalisa 

dan mengkaji suatu data yang bersifat bahan-bahan 

pustaka yang terdiri dari: 

a. Pemeriksaan data(editing) memeriksa ulang data dan 

kelengkapan 

b. Organizing yaitu menyusun kembali data yang 

sesuai 

c. Sistematika data yaitu menempatkan data yang 

sesuai 

4. Analisis Data  

Guna terciptanya yang di maksud penulis 

menggunakan metode-metode yang saling melengkapi 

yaitu dengan content analysis, yakni metode yang 

digunakan dengan melihat struktur isi tentang tinjauan 

Fiqh Siyasah terhadap perbandingan kedua variabel 

terkait demonstrasi dimasa pandemi covid-19. 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Untuk memahami terkait skripsi penelitian ini, agar 

tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami maksud 

yang terkandung maka peneliti menguraikan gambaran 

umum atau kata kunci penelitian ini, sebagai berikut: 

1. BAB I PENDAHULUAN 

Berisi Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, 

Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, 

Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian 

Terdahulu Yang Relevan, Metode Penelitian dan 

Sistematika Pembahasan. 
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2. BAB II LANDASAN TEORI 

Berisi Tinjauan Demonstrasi Menurut Fiqh 

Siyasah, Pengertian Fiqh Siyasah, Sumber Fiqh Siyasah, 

Bentuk dan Macam Fiqh Siyasah, Tinjauan Demonstrasi 

Di Masa Pandemi Covid-19, Tinjauan Pandemi Covid-

19, dan Demokrasi Dalam Pandangan Islam. 

3. BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berisi Dasar Hukum Demonstrasi Menurut UUD, 

UU HAM, dan UU Menyuarakan Pendapat, Demonstrasi 

Sebagai Perwujudan Asas Demookrasi Indonesia, dan 

Urgensi di Masa Pandemi Covid-19. 

4. BAB IV ANALISIS PENELITIAN 

Berisi Pengaturan Demonstrasi Pada Masa 

Pandemi Covid-19, dan Tinjauan Fiqh Siyasah 

Menanggapi Aksi Demonstrasi di Masa Pandemi Covid-

19. 

5. BAB V PENUTUP 

Berisi Kesimpulan dan Rekomendasi. 
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