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BAB II 

BIODATA TOKOH 

 

 

A. Biodata Al-Mawardi 

Nama lengkapnya adalah Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-

Mawardi al- Bashri (364-450 H/974-1058 M), dilahirkan di Basrah, Irak. Beliau 

dibesarkan dalam keluarga yang mempunyai perhatian yang besar kepada ilmu 

pengetahuan.  Mawardi  berasal  dari  kata  ma’  (air)  dan  ward  (mawar)  karena  ia 

adalah anak seorang penjual air mawar. Panggilan al-Mawardi diberikan kepadanya 

kerana kecerdasan dan kepandaiannya dalam berhujah, berdebat, bersoal jawab dan 

memiliki ketajaman analisis terhadap setiap masalah yang dihadapinya, sedangkan 

julukan al-Bashri dinisbatkan pada tempat kelahirannya. Masa kecil Al-Mawardi 

dihabiskan di Baghdad hingga menjadi dewasa. Al-Mawardi hidup pada masa 

pemerintahan dua khalifah: al-Qadir Billah (380-422 H)  dan al-Qa„imu Billah (422 

H-467 H). Al-Mawardi juga mempunyai nama kun-yah (julukan), yaitu: Abu al-

Hasan,  dengan  laqb  (gelar) Qadi Al-Qudhat (semacam  Hakim  Agung  sekarang). 

Yaqut al-Hamawî menyebutkan bahwa gelar Qadi Al-Qudhat ini diterimanya pada 

tahun 429 Hijrah.
10

 

Pemberian gelar ini sempat menimbulkan protes dari para fuqaha pada masa 

itu. Mereka berpendapat bahawa tidak ada seorangpun boleh menyandang gelar 
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tersebut. Hal ini terjadi setelah menetapkan fatwa bolehnya Jalal Ad Daulah ibn 

Addid Ad Daulah menyandang gelar Malik Al-Muluk sesuai permintaan. Menurut  

mereka  bahwa  yang  boleh  menyandang  gelar  tersebut  hanya  Allah S.W.T.
11

 

Al-Mawardi wafat pada tanggal 30 bulan Rabi‟ul Awal tahun 450 hijrah 

bersamaan 27 Mei 1058 M. Ketika itu beliau berumur 86 tahun. Bertindak sebagai 

imam pada sholat jenazah beliau Al-Khatib Al-Baghdadi. Banyak para pembesar dan 

ulama yang menghadiri pemakaman beliau. Jenazah Al-Mawardi dimakamkan di 

perkuburan Bab Harb Kota Mansur di Baghdad. Kewafatannya terpaut 11 hari dari 

kewafatan Qadi Abu Taib.
12

 

Masa kehidupan al-Mawardi pentadbiran politik berada dalam pemerintahan 

Daulah Bani Abbasiyyah. Pada masa itu Baghdad yang merupakan pusat 

pemerintahan Bani Abbas tidak mampu membendung arus keinginan daerah-daerah 

yang dikuasainya untuk melepaskan diri dari Bani Abbas dan membentuk daerah 

otonomi. Ini akhirnya memunculkan dinasti-dinasti kecil yang merdeka dan tidak 

mau tunduk pada kekuasaan Bani Abbas. 

Di sisi lain, keberadaan khalifah-khalifah Bani Abbas sangat lemah. Mereka 

menjadi boneka dari pemerintahan politik dan persaingan antara pejabat-pejabat 

tinggi negara dan panglima Militer Bani Abbas. Khalifah sama sekali tidak berkuasa 
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menentukan arah kebijakan negara. Yang berkuasa adalah para menteri Bani Abbas 

yang pada umumnya bukan berasal dari bangsa Arab, melainkan dari bangsa Turki 

dan Persia.
13

 

Al-Mawardi merupakan seorang pemikir Islam yang terkenal pada masanya. 

Yaitu masa di mana ilmu pengetahuan yang dikembangkan umat Islam mengalami 

puncak kejayaannya. Ia juga dikenal sebagai tokoh terkemuka Madzhab Syafi‟i dan 

pejabat tinggi yang besar pengaruhnya pada dinasti Abbasiyah. Selain sebagai 

pemikir Islam yang ahli dibidang fiqih, sastrawan, politikus dan tokoh terkemuka, ia 

juga dikenal sebagai penulis yang sangat produktif.
14 

Meskipun Al Mawardi adalah orang yang dikenal di Baghdad, tetapi sumber 

sejarah tidak banyak mengupas tentang kehidupan keluarganya di Bashrah dan 

Baghdad. Pada masa pemerintahan „Abbasiyah, Al-Mawardi merapat kepada 

Khalifah „Abbasiyah al-Qadir Billaah setelah memberikan ringkasan kitab fiqh 

Syafi‟i, al-Iqna’.
15

 

Al-Mawardi juga dikenal sebagai duta diplomatik di antara para penguasa 

Buwaih di satu sisi, dan khalifah-khalifah „Abbasiyah di sisi lain, terlebih lagi 

dengan khalifah Al-Qadir Billah. Tujuan diplomasinya adalah untuk kembali 
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mengharmoniskan hubungan politik antara penguasa-penguasa pada zaman itu, yang 

dulunya hanya mencari solusi dengan pertumpahan darah. Banyak karya-karyanya 

dari berbagai bidang ilmu seperti ilmu bahasa, sastera, tafsir, dan  politik. Bahkan ia 

dikenal sebagai tokoh Islam pertama yang menggagas teori politik bernegara dalam 

bingkai Islam dan orang pertama yang menulis tentang politik dan administrasi 

negara lewat buku karangannya dalam bidang politik yang sangat prestisius berjudul 

“Al-Ahkam al-Sulthaniyah”.
16

 

Ketajaman pemikiran Al-Mawardi dalam bidang politik sebagaimana 

dijumpai dalam karyanya yang berjudul Al-Ahkam Al-Shulthoniyah secara 

antropologis dan sosiologis tidak dapat dilepaskan dari situasi politik yang tengah 

mengalami krisis. Pada masa itu kekuasaan Abbasiyah melemah, sebagai akibat 

terjadinya penuntutan pejabat tinggi dari etnis Turki untuk merebut puncak 

pemerintahan. Kehendak itu tentu saja menimbulkan reaksi keras dari kelompok 

penguasa yang menghendaki kemapanan dan status quo.
17

 

Riwayat pendidikan al-Mawardi dihabiskan di Baghdad saat kota itu menjadi 

pusat peradaban, pendidikan dan ilmu pengetahuan. Ia mulai belajar sejak masa 

kanak-kanak tentang ilmu agama khususnya ilmu-ilmu hadits bersama teman-teman 
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semasanya, seperti Hasan bin Ali al-Jayili, Muhammad bin Ma'ali al Azdi dan 

Muhammad bin Udai al-Munqari.
18

 

Dalam sejarah pendidikannya, pada masa-masa awal, Al-Mawardi menempuh 

pendidikan di negeri kelahirannya sendiri, yaitu Bashrah. Di kota tersebut Al-

Mawardi sempat mempelajari hadits dari beberapa ulama terkenal seperti  Al-Hasan  

Ibnu  Ali  Ibnu  Muhammad  Ibn  Al-Jabaly,  Abu  Khalifah  Al- Jumhy, Muhammad 

Ibn „Adiy Ibnu Zuhar Al-Marzy, Muhammad Ibnu Al-Ma‟aly Al-Azdy serta Ja‟far 

bin Muhammad Ibn Al-Fadl Al-Baghdadi. Menurut pengakuan muridnya, Ahmad 

Ibn Ali Al-Khatib, bahawa dalam bidang Al-Hadits, Al-Mawardi termasuk thiqah.
19

 

Setelah tamat pendidikan di kota kelahirannya, ia pindah ke Baghdad dan 

bermukim di Darb Az-Za'farani. Di sini Al-Mawardi belajar hadits dan feqah serta 

bergabung dengan halaqah Abu  Hamid Al Asfarayini untuk menyelesaikan studinya. 

Selanjutnya, setelah ia menyelesaikan studinya di Baghdad, ia berpindah tempat ke 

kota lain untuk menyebarkan (mengamalkan ilmunya). Kemudian, setelah lama 

berkeliling ke berbagai kota, ia kembali ke Baghdad untuk  mengajarkan ilmunya 

dalam beberapa tahun. Di kota itu ia mengajarkan Hadith, menafsirkan Al-Qur'an dan 

menulis beberapa kitab diberbagai disiplin ilmu, yang hal ini menunjukkan bahwa Al-

Mawardi adalah seorang  yang alim dalam bidang feqah, hadits, adab, nahu, falsafah 
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politik, ilmu-ilmu sosial dan akhlak. Hasil karyanya yang cemerlang tersebut 

menjadikannya seorang penulis terkenal.
20

 

Dalam catatan sejarah, Al-Mawardi juga mendalami bidang fiqh pada syekh  

Abu Al-Hamid Al-Asfarayini, sehingga ia tampil salah seorang ahli fiqh terkemuka 

dari mazhab Syafi‟i. Sungguhpun Al-Mawardi tergolong sebagai penganut mazhab 

Syafi‟i, namun dalam bidang teologi ia juga memiliki pemikiran yang bersifat 

rasional, hal ini antara lain dilihat dari pernyataan Ibn Sholah yang  menyatakan 

bahwa dalam beberapa persoalan tafsir yang dipertentangkan antara Ahli Sunnah dan 

Mu‟tazilah, Al-Mawardi ternyata lebih cenderung kepada Mu‟tazilah‟. Terlepas dari 

pandangan-pandangan feqahnya, yang  jelas sejarah mencatat, bahwa Al-Mawardi 

dikenal sebagai orang yang sabar, murah hati berwibawa dan berakhlak mulia. Hal 

ini antara lain diakui oleh para sahabat dan rekannya yang belum pernah melihat Al-

Mawardi menunjukkan budi pekerti yang tercela.
21

 

 Al-Mawardi belajar dari ulama-ulama yang terkenal pada masa itu, 

kebanyakan guru Al-Mawardi adalah tokoh dan imam besar di Baghdad. Di antara 

guru-gurunya adalah Ash-Shumairi, Al-Manqiri, Al-Jabali, Muhammad bin al-

Mu'ally al-Azdi, salah seorang pakar Bahasa Arab, Ali Abu al-Asfarayini, dan Al-

Baqi Ja‟far bin Muhammad Al-Fadal bin Abdullah Abu Qasim Al-Daqaq.
22
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Setelah selesai belajar dari guru-gurunya, ia kemudian mengajar di Baghdad. 

Banyak ulama terkemuka hasil bimbingannya, di antara murid-murid Imam al-

Mawardi seperti Khatib Al-Baghdadi, Abu Bakar Al-Khatib, Abdul Malik bin 

Ibrahim bin Ahmad Abu Fadal Al-Hamazi Al-Faradi, Muhammad bin Ahmad bin 

Abdul Baqi bin Hassan bin Muhammad bin Tauqi, Abu Fada‟il, Al-Rabi‟iyy, Al-

Mawsili, Ali bin Saad bin Abdul Rahman bin Muhriz bin Abu Uthman dikenali Abu 

Hassan Al-Abdari, Mahdi bin Ali Al-Isfarayni al-Qadi Abu Abdullah, Ibnu Khairun, 

Imam Al-Alim al-Hafiz al-Musnadu al-Hujjah, dan lain-lain lagi. 

Disamping mengajar, Al-Mawardi menekuni kegiatan ilmiah. Banyak karya 

tulisnya dalam bentuk kitab atau buku. Menurut sejarah, Al-Mawardi tidak 

menghendaki buku-buku karangannya diedarkan pada masa hidupnya, karena takut 

akan berubah niat menjadi riya dan akan mengurangi nilai-nilai pahala dari apa yang 

telah ia usahakan, serta mengakibatkan amalnya itu tidak diterima oleh Allah. Buku-

buku karyanya baru  diketahui setelah ia mendekati ajal. Kepada seorang murid yang 

ia percayai, Al-Mawardi berpesan agar buku-buku karyanya yang diletakkan di suatu 

tempat supaya diambil dan disebarluaskan. Muridnya pun hanya menemukan 

beberapa buku saja dari sekian banyak buku yang disebutkan oleh Al-Mawardi.
23
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B. Biodata Ibnu Khaldun 

Nama lengkap Ibnu Khaldun ialah Waliyuddin Abdurrahman bin 

Muhammad  bin Muhammad bin Muhammad bin Hasan bin Jabir bin Muhammad 

bin Muhammad bin Abdurrahman bin Khaldun.
 
Nasab Ibnu Khaldun digolongkan 

kepada Muhammad bin Muhammad bin Hasan bin Jabir bin Muhammad bin Ibrahim 

bin Abdurrahman bin Khalid.
24

 

 Beliau dikenal dengan nama Ibnu Khaldun karena dihubungkan dengan garis 

keturunan keluarganya yang kesembilan, yaitu Khalid bin Usman. Keluarganya ini 

merupakan orang pertama yang memasuki negeri Andalusia bersama para penakluk 

berkebangsaan Arab. Sesuai dengan kebiasaan orang- orang Andalusia dan Maghribi 

yang terbiasa menambahkan huruf waw (و) dan nun  (ن)  di belakang  nama-nama 

orang terkemuka sebagai penghormatan dan takzim, maka nama Khalid pun berubah 

kata menjadi Khaldun.
25

 

 Banyak rujukan yang berbeza-beza mengenai nama lengkap dari Ibnu 

Khaldun. Selain yang telah disebutkan di atas, pada kitab Muqaddimah terjemahan 

Masturi Irham menyebutkan bahwa nama asli dan nama yang lebih  dikenal untuk 

Ibnu Khaldun ialah Abdurrahman ibnu Khaldun al-Maghribi al-Hadrami al-Maliki. 

Abdurrahman ialah nama kecilnya, digolongkan kepada al-Maghribi karena ia lahir 

dan dibesarkan di Maghrib kota Tunisia, dijuluki al-Hadrami karena keturunannya 
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berasal dari Hadramaut Yaman Selatan, dan  bergelar al-Maliki karena ia menganut 

mazhab Imam Malik.
26

 

Ibnu Khaldun dilahirkan di Tunisia, Afrika Utara, pada 1 Ramadan 732 H/27 

Mei 1332 M, dan wafat di Kairo pada 25 Ramadan 808 H/19 Mac1406 M.
 
Beliau 

wafat dalam usianya yang ke-76 tahun (menurut perhitungan Hijriyah) di Kairo, 

sebuah desa yang terletak di Sungai Nil, sekitar Kota Fusthath, bertempat di 

Madrasah al-Qamhiah di mana sang filsuf, guru, politisi ini berkhidmat.
 
Sampai  saat 

ini, rumah tempat kelahirannya yang terletak di  jalan Turbah  Bay, Tunisia,  masih 

utuh serta digunakan menjadi pusat sekolah Idarah 'Ulya.
 
Pada pintu masuk  sekolah 

ini terpampang sebuah batu manner berukirkan nama dan tanggal kelahiran Ibnu 

Khaldun. 

Ayah Ibnu Khaldun bernama Abu Abdullah Muhammad, yang wafat pada 

tahun 749 H/1348 M  akibat wabah pes yang melanda Afrika Utara dengan 

meninggalkan lima orang anak. Ketika itu Ibnu Khaldun masih berusia sekitar 18 

tahun. Ayahnya ini merupakan seorang yang ahli dalam bahasa dan sastra Arab. 

Setelah memutuskan untuk berhenti dalam menggeluti bidang politik, lalu beliau 

menekuni bidang ilmu pengetahuan dan kesufian serta mendalami ilmu-ilmu agama. 
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Sehingga beliau pun dikenal sebagai orang yang mahir dalam sya‟ir sufi  dan 

berbagai bidang keilmuan lainnya.
27

 

Pada awal abad ke-13 M, Kerajaan Muwahhidun di Andalus hancur. 

Sebagian besar kota-kota dan pelabuhannya jatuh ke tangan raja Castilia termasuk 

kota Sevilla (1248 M). Bani Khaldun terpaksa hijrah ke Afrika Utara mengikuti jejak 

Bani Hafs dan menetap di kota Ceuta, lalu mengangkat Abu Bakar Muhammad,  

yaitu kakek kedua Ibnu Khaldun untuk mengatur urusan negara mereka di Tunisia, 

dan mengangkat kakek pertama beliau yaitu Muhammad bin Abu Bakar untuk 

mengurus urusan Hijabah (kantor urusan kenegaraan) di Bougie. Karena Ibnu 

Khaldun lahir di tengah-tengah keluarga ilmuwan dan terhormat, maka beliau 

berhasil menghimpun antara jabatan ilmiah dan pemerintahan.
28

 

Di Andalusia, keluarga Ibnu Khaldun berkembang dan banyak berkecimpung 

dalam bidang politik dan akademik. Oleh karenanya, Bani Khaldun terkenal sebagai 

keluarga yang berpengetahuan luas, berpangkat, banyak menduduki jabatan-jabatan 

penting kenegaraan, serta memainkan peranan yang cukup menonjol, baik dalam 

bidang ilmu pengetahuan maupun politik. Sehingga dunia politik dan ilmu 

pengetahuan telah begitu menyatu di dalam diri Ibnu Khaldun. Ditambah lagi 

kecerdasannya juga sangat berperan bagi pengembangan karirnya. Namun demikian, 

ayah Ibnu Khaldun ternyata memiliki keunikan tersendiri dari tradisi keluarganya 
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tersebut. Beliau merupakan salah satu keluarga Bani Khaldun yang menjauhkan diri 

dari politik dan lebih berkonsentrasi pada bidang keilmuwan dan pengajaran seperti 

yang telah disebutkan di atas.
29

 

Masa pendidikan ini dilalui Ibnu Khaldun di Tunisia dalam jangka waktu 18  

tahun, yaitu antara tahun 1332-1350 M. Ibnu Khaldun mengawali pendidikannya 

dengan membaca dan menghafal al-Qur‟an. Seperti kebiasaan yang membudaya 

pada masanya, pendidikan Ibnu Khaldun dimulai pada usia yang dini, dengan 

pengajaran yang ketat dari guru pertamanya, yaitu orang tuanya sendiri. Kemudian 

barulah beliau menimba berbagai ilmu dari guru-guru yang terkenal pada masanya 

sesuai dengan bidangnya masing-masing. Misalnya, mempelajari bahasa Arab 

dengan sastranya, al-Qur‟an dengan tafsirnya, hadis dengan ilmu-ilmunya, ilmu 

tauhid, feqah, falsafah.
30

 

Dari sudut penglibatan politik, beliau memulai karier bersama pemerintah 

Abu Muhammad Ibn Tafrakin. Tetapi Ibnu Khaldun melarikan diri dan bekerja 

dengan Abu Inan, Sultan di Tlemence apabila Ibn Tafrakin ditakluk penguasa 

Konstatin, Abu Zaid. Hingga berikutnya Ibnu Khaldun bertindak bersama Amir Abu 

Abdullah Muhammad menggulingkan sultan hingga beliau ditangkap dan 

dipenjarakan selama setahun (1357 – 1358). Bebas dari penjara, beliau ke Maroko 

bekerja di bawah Sultan Abu Salim. 
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Namun sepeninggalan Abu Salim, dan karenanya ada intrik-intrik di 

pengadilan, Ibn Khaldun pada tahun 1362 memutuskan meninggalkan Maroko 

menuju ke Granada (Spanyol).
31

 Ibnu Khaldun di Granada bertugas untuk 

pemerintahan Mohammad V dan sempat diutus menjadi Duta Besar menemui si 

kejam dari Castila, Pedro. Di Granada Ibnu Khaldun mendapat ganjaran dari Perdana 

Menteri Ibn Al-Khatib. Mendapat perlakuan kurang baik Ibn Al-Khatib, Ibnu 

Khaldun memutuskan untuk hengkang dan menerima tawaran menjadi Perdana 

Menteri di Bijayah.
32

 Berakhirnya pemerintahan Mohammad V kerana ditakluk Abu 

Abbas menyebabkan Ibnu Khaldun turut berusaha bekerjasama dengan pemerintah 

baru dan menyerahkan Bijayah, namun Abu Abbas menyingkirkannya kerana tidak 

mempercayai Ibnu Khaldun, lalu menyebabkan tokoh ini membawa diri ke Basra. 

Tahun 1375, Ibnu Khaldun seakan telah lelah dari dunia politik lalu 

meninggalkannya di mana telah memulai penulisan kitab Al-„Ilbar dengan menetap 

di Istana Qal‟at Ibn Salamah dekat Oran. Selesai menulis, beliau berusaha kembali 

ke tanah kelahirannya yang terlebih dahulu beliau mengemukakan permohonan maaf 

kepada sultan atas sikap oposisinya masa lalu. Namun di Tunisia juga beliau tidak 

tahan lama, sekali lagi meninggalkannya pada 1382 menuju ke Alexandria menekuni 

dunia barunya di bidang akademis dan menerima tawaran menjadi Hakim Agung. 
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