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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 

Turki merupakan salah satu Negara dari sekian banyak Negara Islam di 

dunia. Turki memiliki banyak peninggalkan sejarah kejayaan peradaban 

Islam dimasa lalu, ketika negara tersebut masih berbentuk Kesultanan atau 

sering disebut dengan kesultanan Turki Usmani. Pada 1923, Mustafa Kemal 

Ataturk berhasil merubah sistem pemerintahan Turki menjadi Republik dan 

menjauhkan faktor agama dari sistem pemerintahan. Dibawah pemerintahan 

Mustafa Kemal Ataturk, Turki memiliki ideologi yang biasa disebut dengan 

Kemalis. Kemalis sendiri terdiri dari enam bagian dalam ideologi ini, yaitu 

Republicanism, Nationalism, Populism, Revolusionism,dan Secularism.1 

Ideologi-ideologi tersebut menjadi prinsip dasar atas Republik Turki 

yang baru. Dari keenam ideologi tersebut, Sekularisme melandasi sebagian 

besar karakteristik pemerintahan Turki. Sekularisme dikenal dengan adanya 

pemisahan antara negara dan agama.2 Dengan kata lain Mustafa Kemal 

Ataturk telah merubah Turki menjadi negara sekuler dimana dasar-dasar 

agama (Islam) tidak dilibatkan dalam sistem pemerintahan.3 Oleh karena itu, 

kebijakan luar negeri Turki yang sebelumnya selalu berpihak pada 

                                                           
1Shaw, S. J., & Shaw, E. K. (1977). History of the Ottoman Empire and the modern Turkey volume II : 

Reform, revolution, and republic: the rise of modern Turkey,1808-1975. Cambridge University Press. 
2Hashem, N. (2010). Islam, Sekularisme, dan Demokasi Liberal. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 
3Ali Mukti. Islam dan Seku (Hesmen, 2010)lerisme di Turki Modern. Jakarta: Djambatan 1994 
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kepentingan dunia Islam, sejak diterapkannya sistem Republik Turki 

kemudian berpihak ke negara-negara Barat (Amerika Serikat, Negara-negara 

Eropa dan sekutunya).4 

Berkembangnya Turki Modern dengan paham Kemalis ini diterapkan 

Mustafa Kemal Attaruk di Negara Turki, ini juga turut diikuti dengan 

berkembangnya dunia politik dalam negeri dan luar negeri.5Kaum Kemalis 

memang menginginkan modernitas pada tiga sektor utama, yaitu politik atau 

institusional, ekonomi dan budaya. Hal ini bertujuan untuk  membawa Turki 

ketingkat kebudayaan yang lebih maju, yang saat itu direpresentasikan 

sebagai Negara barat. Sehingga pada saat itu, mulai dari kebudayaan, 

kebiasaan hingga politik luar negeri Turki condong ke arah barat.6 

Terpilihnya Recep Tayyip Erdogan sebagai perdana menteri Turki pada 

tahun 2002 dan 2007 lalu, pelan-pelan mulai mengubah arah politiknya 

kearah politik Islam.7Recep Tayyib Erdogan lahir 26 Februari 1954 dan 

berumur 62 tahun, kemudian Erdogan menjabat sebagai perdana Menteri 

Turki pada 14 Maret 2003 sampai 28 Agustus 2014. Erdogan juga mejadi 

seorang pimpinan Partai AKP atau partai keadilan dan Pembangunan. 

Sebelumnya menjadi Perdana Menteri Turki Erdogan menjabat sebagai 

Walikota Istanbul pada 27 Maret 1994 tahun pertama jabatannya, Partai AKP 

                                                           
4Lihat http://thesis.umy.ac.id/datapublik/t39722.pdf 
5Dewa Ayu Tania Taradewi, I. M. (t.thn.). Analisis Kebijakan Luar Negeri Turki Terhadap Tiongkok Pada 

Masa Pemerintahan Adelet Ve Kalkinma Partisi (AKP) Tahun 2002-2013. 
6 Altunisik, Meliha B & Tur, Ozlem. Turkey, Challenge of Continuity and Change : Turkey In World 
Affair. RouledgeCurzon hal 15-16   
7ibid 
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menjadi gerakan politik terbesar yang mendapat dukungan dari publik Turki. Pada 

tahun 2002 diadakan pemilihan umum, dan hasil dari pemilihan umum tersebut 

AKP berhasil mendapatkan dua pertiga kursi di parlemen, dan membentuk 

pemerintahan partai tunggal setelah 11 tahun. 

Recep Tayyeb Erdogan lahir di Istanbul. Erdogan memiliki orang tua bernama 

Ahmed, seorang pria keturunan dari Batumi Georgi. Erdogan pindah ke Istanbul 

sekitar tahun empat puluhan untuk mencari pekerjaan. Erdogan sempat bekerja 

sebagai penjaga pantai di Laut Hitam kota Rize, sehingga sejak kecil Erdogan telah 

terbiasa dengan berbagai rintangan dan belajar kesabaran serta keberanian. Ketika 

Erdogan berumur 13tahun, dia mendapatkan pendidikan di Sekolah Dasar 

(Ibtidaiyyah) bersama anak-anak kota Qasim Pasha dan lulus tahun 1965. Kota 

Qasim Pasha terkenal dengan penduduknya yang kuat, tempramen, memiliki dialek 

yang menjadi kebanggaan dan kehormatan sebagaimana Erdogan merasa terhomat 

berada di sana. Di sanalah Erdogan belajar tentang tantangan dan kekuatan yang 

terlihat dalam gaya kepemimpinannya. 

Setelah lulus dari Sekolah Dasar, Erdogan melanjutkan pendidikannya ke 

Sekolah Menengah Imam Hatib dan lulus tahun 1973. Di sekolah inilah dia belajar 

fikih, akidah dan tajwid sehingga sedikit demi sedikit meningkatkan 

kemampuannya dalam berbicara dan berpikir . Erdogan tinggal di Instanbul dan 

pada saat itu, ia hidup di antara dua kekuatan yang bertentangan, yaitu Islam dan 

Sekuler, ideologi sekuler dan islam yang dibangun Turki Utsmani dalam beberapa 

abad berupa istana, masjid dan kota-kota klasik, dengan kekuatan modern, yang 

terlihat dari simbol-simbol baru yang di terapkan oleh Republik (sekular) Turki. 

https://id.wikipedia.org/wiki/2002
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Pada tahun 1983, demokrasi Turki dipulihkan melalui revolusi. Erdogan mulai 

terjun ke dunia politik melalui Refah Partisi ( Partai kesejahteraan) di wilayah 

Istanbul. Dia menjadi Ketua Partai baru ini, di wilayah cosmopolitan Beyoglu, salah 

satu kota terbesar di Istanbul tahun 1984 dan pada tahun 1985, Erdogan menjadi 

Ketua partai baru ini di wilayah Istanbul. Selanjutnya, satu tahun kemudian dia 

menjadi anggota majelis kehormatan partai. Dia menjadi calon anggota Parlemen 

dari partai ini sebanyak dua kali, yaitu tahun 1987 dan tahun 1991, akan tetapi tidak 

terpilih, Tahun 1995 saat pemilihan umum tingkat wilayah, Erdogan terpilih 

sebagai walikota untuk wilayah Istanbul raya dan menjadi Presiden Dewan 

Metropolitan Istanbul Raya. Banyak sekali prestasi yang telah di lakukan Erdogan 

saat menjadi walikota dengan menata dan memperindah kota. Inilah yang menjadi 

nilai tambah Erdogan di mata masyarakat dan parlemen. 

Selain itu, orang tua Erdogan yang agamis juga memiliki peran penting dalam 

membentuk karakternya. Dan yang paling berpengaruh pada Erdogan adalah dua 

orang penyair muslim yatu Muhammad ‘Akif ( wafat 1936) dan Necip Fadlil (wafat 

1958). Dari merekalah dia mendapatkan banyak pelajaran tentang syair dan sastra. 

Dia menjadwalkan pergi ke pusara penyair setiap tahun, dan meminta seluruh warga 

Istanbul untuk memberikan penghormatan kepada mereka. 

Saat remaja Erdogan juga sempat bergabung pada Milli Salamet Partisi yang di 

ketuai oleh Necmettin erbakan, ia dijuluki sebagai bapak partai konservatif dan 

menjadi perdana Menteri turki yang islami.  Erdogan banyak mencontohkan 

Necmettn erbakan dalam gaya kepemimpinannya contohnya seperti karakter 

Erbakan dalam memimpin partai yang sangat membekas bagi Erdogan sehingga 
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menjadi panutan saaat menjadi pemimpin. Hubungan tersebut dimulai sejak 

Erdogan menjadi ketua cabang di Partai keselamatan wilayah Istanbul. Erbakan 

sendiri sangat yakin dengan kemampuan Erdogan dan menyambut dengan gembira 

setiap orang yang masuk dalam partainya melalui Erdogan. Erbakan juga  percaya 

kepada Erdogan dalam memimpin,ini terlihat dari Erbakan yang selalu menyetujui 

setiap perubahan yang di lakukan Erdogan terhadap partainya. Termasuk 

kepercayaan Erbakan saat Erdogan mendirikan Partai Refah tahun 1997. 

Erdogan sangat menghormati Erbakan sebagai guru, sehingga setelah dia keluar 

dari penjara tanggal 24 Juli 1999 dan menyatakan keluar dari Partai Refah tahun 

2001 lalu membuat Partai baru yaitu Adalet Ve Kalkinma Partisi ( AKP/ Partai 

Keadilan dan Pembangunan) di dalam penerapan partai AKP di Turki Erdogan 

menggunakan  ideologi  keislaman, seperti yang di lakukan Erbakan sewaktu 

memimpin. 

Erdogan selalu berusaha meyakinkan jalan tengah yang diambilnya dan 

menerangkan bahwa partainya bukanlah partai keagamaaan melainkan partai yang 

menjaga kebersamaan . dia mengkritik sebagian orang yang mengatakan dirinya 

telah mengeksploitasi agama dan memasukannya ke ranah politik, Dan, dengan 

tegas pula dia menyatakan tidak berniat berkonfrontasi dengan sekular militant 

maupun memprovokasi mereka. 

Disisi lain Erdogan memiliki ketakutan ketika Turki diterima sebagai bagian 

dari Uni Eropa. Karena dia merasa bahwa keanggotaan seperti ini akan menjadikan 

Turki masuk dalam ranah demokrasi Eropa yang menolak campur tangan militer 
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serta memperboleh rakyatnya memeluk suatu agama atau tidak. Sekular Turki yang 

memperbolehkan militer memiliki kekuasaan untuk menekan kehidupan beragama 

dan sejenisnya. 

Pada saat Erdogan menjabat sebagai perdana menteri Turki tahun 2003, hal 

yang dilakukannya pertama kali adalah menjalin perdamaian, mengadakan 

rekonsiliasi dengan Armenia dan Azerbaijan , serta menjalin kerjasama dengan 

Irak, Syiria, dan Iran. Selain itu, dia juga tidak melupakan suku bangsanya, yaitu 

suku Kurdi. Dia berkunjung ke daerah-daerah dan desa-desa mereka, yang 

sebelumnya merupakan sesuatu yang sangat berbahaya. Dia juga memperbolehkan 

berbicara menggunakan bahasa Kurdi dalam forum resmi dan membuka stasiun 

televisi berbahasa Kurdi.Kemudian Di negara Arab , sebagian besar dari mereka 

sangat menghormati kebijakan-kebijakan yang di putuskan pemerintah Erdogan. 

Negara-negara Arab merasa bangga bersaudara dengan Turki, Karena pada tahun 

2003, Erdogan melarang wilayahnya dijadikan pangkalan Militer Amerika pada 

saat AS menyerang Irak. Serta kebijakan Erdogan melawan Israel, saat negeri 

Zionis itu melakukan agresi militer ke Lebanon tahun 2006 dan pengepungan Israel 

terhadap Gaza Palestina Erdogan juga membatalkan “ Anatolian Eagle Maneuvers” 

(Latihan Perang Bersama) dan membuat sendiri “Anatolian Eagle” bagi jutaan 

orang muslim di Arab. 

Kebijakan politik luar negeri Turki terutama sejak naiknya Partai Keadilan dan 

Pembangunan ke puncak kekuasaan Turki pada tahun 2003 merupakan perubahan 

drastis dan positif, baik bagi kondisi dalam maupun luar negeri. Karena itu, maka 

Turki mulai memainkan peran penting dan signifikan dalam kebijakan politik luar 
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negerinya, tertutama persoalan-persoalan dunia Arab dan juga kawasan regional. 

Perkembangan realita inilah yang mendorong Barat untuk mengoreksi kembali 

hubungannya dengan Turki dalam konteks menjaga persahabatan strategis yang 

bertujuan Menyelesaikan berbagai persoalan rumit yang tidak bisa diselesaikan 

kecuali dengan melibatkan kekuatan regional yang efektif dan strategis seperti 

Turki. Hal inilah yang menempatkan Turki pada poros kebijakan internasional dan 

berupaya memanfaatkan potensinya yang efektif untuk menyelesaikan berbagai 

persoalan yang berkaitan dengan kawasan regional. Meskipun hubungan antara 

Turki-Amerika Serikat terkadang dilalui dengan berbagai konflk terutama setelah 

meletusnya krisis Cyprus pada tahun 1974 dan invasi ke irak pada 2003, akan tetapi 

kembali ke posisi semula karena kebutuhan Negara Barat terhadapnya. Hal ini 

nampak jelas terutama setelah penanda-tanganan kesepakatan kerjasama di bidang 

pertahanan dan ekonomi antara kedua negara pada tanggal 10 januari 1980. 

Kesepakatan tersebut memberikan peran signifikan kepada Turki di bidang militer 

dan strategi di kawasan tersebut. Kesepakatan ini di capai setelah meletusnya 

revolusi islam di Iran dan invasi Uni Soviet terhadap Afghanistan.8 

Amerika Serikat berupaya memperkuat hubungannya dengan Turki selama 

lebih dari lima puluh tahun dengan memperkuat pasukan militer dan 

perekonomiannya. Hubungan kedua negara ini semakin menguat selama masa 

perang dingin berlangsung dan sesudahnya. Terlebih lagi dalam upaya Amerika 

Serikat memperkuat eksistensi dan pengaruhnya di Timur Tengah setelah Perang 

                                                           
8Taghian, S. (2015). Recep Tayyip Erdogan. Jakarta: Husam Musa 
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Teluk kedua Tahun 1990. Berbagai persoalan penting di Timur Tengah menjadi 

unsur terpenting dalam membentuk hubungan Turki-Amerika Serikat. 

Pada Tahun 1923 banyak terjadi reformasi di negara Turki yang dilakukan oleh 

Mustafa Kemal , salah satunya Mustafa Kemal berhasil merubah Turki menjadi 

negara sekulerisme, dengan adanya sekulerisme tersebut yang membuat hubungan 

bilateral Turki dan Amerika Serikat memiliki posisi strategis di bawah 

kepemimpinan Mustafa Kemal, akan tetapi pada tahun 2003 Erdogan terpilih 

menjadi Perdana Menteri Turki dan merubah arah kebijakan politik luar negeri 

Turki, sebelum Erdogan menjadi Perdana Menteri Turki politik luar negeri Turki 

mengarah ke Negara Barat akan tetapi setelah Erdogan menjadi Perdana Menteri 

arah kebijakan politik luar negeri Turki berubah arah ke Negara Timur Tengah dan 

kawasan regionalnya. karena adanya keinginan Erdogan untuk mengembalikan 

nilai budaya Islam Turki Utsmani. 

 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis menarik suatu rumusan 

masalah yaitu : 

Mengapa politik luar negeri Turki terhadap Amerika Serikat mengalami penurunan 

pada masa pemerintahan Erdogan tahun 2003-2014 ? 
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C. Kerangka Dasar Teori 

 

1. Teori Pembuatan Keputusan Luar Negeri 

William D. Coplin menjelaskan tentang tiga Konsiderasi sebagaimana yang 

disebutkan diatas yaitu:  

 A. Kondisi politik dalam negeri  

Turki merupakan Negara peninggalan budaya Turki Utsmani, sehingga banyak 

kebijakan yang memiliki nilai-nilai islam yang di terapkan di Negara turki, invasi 

Amerika ke Irak sangat berkaitan erat dengan keseimbangan kekuatan di Turki, 

dimana dalam hal ini Amerika Serikat menyerang sebuah Negara yang vital di 

kawasan tersebut. Hal ini pula yang menimbulkan kekhawatiran bahwa Amerika 

Serikat sangat mungkin menginvasi Negara-negara penting lainnya termasuk Turki. 

Invasi Amerika Serikat tersebut sangat menganggu keamanan Turki ketika 

membentuk komunitas kurdi secara resmi dan diakui konstitusi di Irak Utara, 

Amerika Serikat dinilai sangat berpotensi menimbulkan berbagai perubahan dan 

fenomena kekacauan lainnya di kawasan Timur Tengah tanpa memperdulikan 

hukum-hukum dan peraturan yang ada, bahkan mengabaikan kedaulatan Negara 

yang bersangkutan. Oleh karena itu rakyat Turki mendesak pemerintah untuk 

membatasi hubungan bilateralnya dengan Amerika Serikat karena dianggap telah 

menganggu kondisi regional Negara Turki.9 

                                                           
9 Mas'oed, M. (n.d.). Ilmu Hubungan Internasional Disiplin Dan Metodologi. LP3ES. 
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B. Situasi ekonomi dan militer 

Situasi ekonomi dan militer Negara merupakan sesuatu yang penting untuk 

petumbuhan Negara tersebut, oleh karena itu setiap Negara memiliki tujuan 

nasional di bidang ekonomi maupun militer. Amerika serikat berupaya memperkuat 

hubungannya dengan Turki selama lebih dari lima puluh tahun dengan memperkuat 

pasukan militer dan perekonomiannya. Hubungan kedua Negara ini semakin 

menguat selama masa perang dingin berlangsung dan sesudahnya. Terlebih lagi 

dalam upaya Amerika Serikat memperkuat eksitensinya dan pengaruhnya di Timur 

Tengah setelah perang teluk Kedua tahun 1990, akan tetapi dengan adanya sikap 

Amerika Serikat di Timur Tengah yang dianggap mengancam keamanan regional 

turki, Turki mengkaji ulang Politik Luar Negerinya, termasuk membatasi kerjasama 

bilateralnya di bidang ekonomi dan militer.10 

Dari segi ekonomi Turki dapat berkembang dengan baik. Negara ini memiiki 

keunggulan produk diantaranya pertanian, tekstil, kapal danproduksi elektronik. 

Dalam beberapa tahun terakhir, perekonomian Turki 8 tahun masa kepemimpinan 

Perdana Menteri Erdogan berhasil meningkatkan taraf ekonomi sampai 3 kali lipat; 

pendapatan perkapita negara itu mampu meningkat dari USD 3,492 menjadi USD 

10,079 atau naik sebanyak 288%. Dengan pencapaian ini Perdana Menteri Erdogan 

dan partainya berhasil membuktikan banyak hal kepada pemimpin-pemimpin dunia 

khususnya regional Eropa dan Timur Tengah atas kepemimpinanya, ketika Erdogan 

                                                           
10 ibid 
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dan partainya AKP (Partai Keadilan dan Pembangunan) pertama kali memenangi 

pemilihan umum pada 8 tahun lalu. Partai yang beraliran islam moderat ini mampu 

membuktikan bahwa partai Islam dapat hidup berdampingan dengan konstitusi 

sekuler negara Turki, terlihat dari pembangunan ekonomi yang mengagumkan, 

pembangunan yang sebelumnya tidak pernah sekalipun dicapai oleh rezim sekuler 

sebelumnya sejak rezim sekuler Altaturk (Kemal Al Taturk) berkuasa awal abad 

20. Inflasi terkendali dan menurun tajam mencapai 8% dan mata uang Lira 

menguat. Turki sekarang menjelma menjadi sebuah negara yang demokratis, 

potensial dan menikmati kemajuan ekonominya, Hal ini berbanding terbalik dengan 

Mesir dan Yordania yang sangat bergantung pada bantuan Amerika Serikat, 

Terbukti bahwa Turki menempati posisi keenam di jajaran ekonomi Negara-negara 

Eropa, Kemudian dari segi militer Turki juga terlihat bahwa saat ini militer Turki 

memiliki pasukan terbesar kedua setelah Amerika Serikat dalam Negara-negara 

anggota NATO, dan juga Turki mengembangkan industri pertahanannya melalui 

Aselsan yang berada di bawah naungan Turkish Armed Forces Foundation. 

Perusahaan ini sudah berdiri selama 40 tahun, yang menjalankan industry mikro-

elektronik, optic, transportasi, energi, radar, sistem satelit, persenjataan kapal 

perang hingga rudal, Aselsan ini juga telah menjalin kerjasama internasional 

dengan Kazastan, Azerbaijan, Yordania, Uni Emirat Arab dan Afrika Selatan. 

Selain itu perusahan tersebut juga melakukan aktifitas riset perusahaan bersama 

lebih dari 25 Universitas dan melibatkan 2.395 insinyur, keuntungan penjualan dari 

Aselsan mencapai 1,03 miliar dolar AS, produk Aselsan juga telah diekspor ke 48 

negara dengan nilai 211 dolar AS. Dengan adanya Aselsan dalam mendukung 
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upaya Turki dalam segi pertahanan dan militer membuat Turki tidak bergantung 

sepenuhnya dengan Amerika Serikat artinya disini bahwa walaupun Turki 

membatasi hubungannya dengan Amerika Serikat, Turki masih bisa berkembang 

dan maju di dalam bidang militer maupun ekonomi.  

 C. Konteks Internasional 

Dalam dunia internasional yang anarki tentu suatu Negara memprioritaskan 

kepentingan Nasionalnya, dalam konteks ini Turki memiliki kepentingan atau 

tujuan nasionalnya yaitu memiliki hubungan baik dengan negara-negara islam 

maupun Timur Tengah karena Turki dan Negara-Negara Timur Tengah sendiri 

merupakan Negara yang memiliki kesamaan ideologi, dalam hal ini Amerika selaku 

mitra turki dianggap tidak dapat mewujudkan dan mendukung tujuan nasional 

Turki, ini terlihat dari sikap Amerika terhadap Negara-negara Timur tengah seperti 

: 

1. Invasi Amerika Serikat terhadap Irak sangat menghancurkan kepentingan-

kepentingan Turki di kawasan tersebut. 

2. Kebijakan politik Amerika Serikat di Iran menimbulkan berbagai 

kekacauan yang menghambat penyaluran energi dari Iran ke Turki, 

kebijakan ini hanya memperkuat nasionalisme Iran dan semangat melawan 

Barat 

3. Amerika juga tidak menggunakan cara-cara pendekatan yang layak dan 

terhormat dalam komunikasinya dengan pemerintah Turki, sebab tanpa 

melalui perundingan yang matang dengan Turki mengenai berbagai operasi 
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strategis dan militer di kawasan timur tengah dan regional Turki, yang 

tentunya sangat berpengaruh terhadap keamanan dan kepentingan Turki 

Oleh karena itu dengan berbagai rintangan dan hambatan di hadapan 

kepentingan dan kebijakan Amerika Serikat-Turki, pemerintah Turki berupaya 

mengkaji ulang semua rancangan dan agenda politik yang berkaitan langsung 

dengan Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. 

 

D. Hipotesa 

 

Poilitik Luar Negeri Turki terhadap Amerika Serikat mengalami 

penurunan sejak  tahun 2003-2014 karena adanya perubahan ideologi dan 

pergesaran orientasi politik luar negeri Turki. 

1. Perubahan Ideologi dari Sekulerisme menjadi Islam. 

2. Pergeseran orientasi politik luar negeri dari Barat berbalik arah ke 

Negara Timur Tengah dan kawasan regional Turki. 

E. Batasan Penelitian 

 

Penelitian ini di batasi pada 28 agustus 2014 dimana Recep Tayyeb Erdogan 

sudah tidak menjabat lagi sebagai perdana menteri Turki , sedangkan pada  Maret 

2003 di gunakan sebagai batas awal penelitian karena pada tanggal 14 Maret 2003 

Erdogan resmi menjabat sebagai perdana menteri Turki 
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F. Metodelogi Penelitian 

 

Skripsi ini menggunakan unit analisa level tiga yaitu : Nation-state, Metode 

penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan 

metode eksploratif melalui pengumpulan data dalam bentuk studi literature. Kajian 

literature yang digunakan dalam penelitian mengedepankan penggunaan buku-buku 

yang relevan dengan penelitian sebagai bahan kajian. 

 

G. Teknik Pengumpulan Data 

 

Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan satu 

teknik pengumpulan data yaitu data sekunder. 
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H. Sistematika Penelitian 

 

Agar mudah dipahami, maka karya tulis ini di bagi secara sistematis menjadi 

5 bab antara lain sebagai berikut : 

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari : alasan pemilihan judul, latar belakang 

masalah, pokok permasalahan, kerangka pemikiran, hipotesa, tujuan penelitian, 

metode penelitian, jangkauan penelitian dan kerangka penulisan. 

Bab II Mengenai dinamika sejarah sistem politik Turki, Negara Turki , dan system 

pemerintahan Turki 

Bab III  Menjelaskan tentang Erdogan dan hubungan Turki – Amerika Serikat 

Bab IV Membahas mengenai perbedaan Politik Luar Negeri Turki terhadap 

Amerika Serikat 

Bab V Penutup atau kesimpulan dari seluruh penulisan in 

 

 

 


