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ABSTRAKSI 

 
Judul : Budaya Damai Antar Umat Beragama di Desa Purwodadi 

Kecamatan Kuwrasan Kabupaten Kebumen 

Penulis  : Khamimatun 

NIM  : 094311003 

Di tengah maraknya isu ketidakharmonisan hubungan intern, antar umat 
beragama ternyata masih ada banyak potret kehidupan damai. Salah satu 
contohnya adalah di daerah Kebumen, tepatnya di desa Purwodadi kecamatan 
Kuwarasan yang masyarakatnya bisa hidup berdampingan secara rukun dan damai 
dalam keberagamaannya.  

Pokok permasalahan pada penelitian ini adalah 1) Bagaimana bentuk 
budaya damai di desa Purwodadi Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen, 2) 
Bagaimana peran tokoh agama dalam melaksanankan budaya damai 3) Apa 
sajakah faktor – faktor pendukung dan penghambat budaya damai di desa 
Purwodadi.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk 
budaya damai yang dilakukan warga masyarakat desa purwodadi. Kemudian 
untuk mengetahui peran tokoh agama dalam menjaga budaya damai serta untuk 
mengetahui faktor – faktor pendukung dan penghambat terlaksanya budaya damai 
di desa Purwodadi Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen. 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian Field Research. Data penelitian ini 
terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data utama yang 
berasal dari masyarakat, para ulama, tokoh masyarakat, perangkat desa 
Purwodadi, sebagian umat Islam, Budha dan Kristen. Adapun data sekundernya 
yaitu buku – buku, jurnal, majalah dan internet serta hal yang berkaitan dengan 
masalah tersebut. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode: 1) 
Observasi, 2) Wawancara, 3) Dokumentasi. Sedangkan metode analisis data yang 
digunakan yaitu metode analisis kualitatif dan deskriptif.  

Hasil dari penelitian ini yaitu: bahwa bentuk budaya damai antar umat 
beragama yang ada di desa Purwodadi Kecamatan Kuwarasan meliputi: 1) 
sedekah bumi 2) dialog melalui percakapan, 3) donor darah 4) kerja bakti 5) 
arisan desa 6) pembagian sembako 7) sambatan dan 8) bercocok tanam 9) 
siskamling 10) sikap inklusif. Kemudian peran tokoh agama dalam hal ini adalah 
sebagai publik figur, pembimbing, mediator, penghormatan terhadap umat lain. 
Adapun faktor pendukungnya yaitu faktor sejarah, faktor sosial kemasyarakatan, 
faktor kepemimpinan, namun ada beberapa penghambatnya yaitu eksklusivisme, 
karakter manusia yang berbeda – beda, kesenjangan ekonomi, pemahaman 
keagamaan yang dangkal.   
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TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi 

ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan 

berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Pendidikan Dan 

Kebudayaan RI tahun 1987. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Kata Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif tidak ا

dilambangkan 

tidak dilambangkan 

 ba b be ب

 ta t te ت

 sa ṡ es (dengan titik di  atas) ث

 jim j je ج

 ha ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 kha kh ka dan ha خ

 dal d de د

 zal ż zet (dengan titik di atas) ذ

 ra r er ر

 zai z zet ز

 sin s es س

 syin sy es dan ye ش

 sad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 dad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 ta ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 za ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain …‘ koma terbalik di atas‘ ع



 x

 gain g ge غ

 fa f ef ف

 qaf q ki ق

 kaf k ka ك

 lam l el ل

 mim m em م

 nun n en ن

 wau w we و

 ha h ha ه

 hamzah …’ apostrof ء

 ya y ye ي

 

b. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 

tunggal dan vokal rangkap. 

1. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A a َـ

 Kasrah I i ِـ

 Dhammah U u ُـ

 

2. Vokal Rangkap  

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa 

gabunganantara hharakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan 

huruf, yaitu: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

َـْ◌....   fathah dan ya ai a dan i ي 

َـ.... وْ   fathah dan wau au a dan u 



 xi

 

 

 

c. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

َـ...ا... َـى...  Fathah dan alif 

atau ya 

ā a dan garis di 

atas 

ِـي....   Kasrah dan ya ī i dan garis di atas 

ُـو....   Dhammah dan 

wau 

ū u dan garis di 

atas 

 

Contoh:        ََ�ل�  : qāla 

 َ��ْ�ِ : qīla 

 yaqūlu : َ��ُْ�لُ 

d. Ta Marbutah 

Transliterasinya menggunakan: 

1. Ta Marbutah hidup, transliterasinya adaah /t/ 

Contohnya:   ُ��ََرْو : rauḍatu 

2. Ta Marbutah mati, transliterasinya adalah /h/ 

Contohnya:   ْ��ََرْو : rauḍah 

3. Ta marbutah yang diikuti kata sandang al 

Contohnya:   َُ�ل� rauḍah al-aṭfāl : َرْوَ��ُ اْ�َْط

e. Syaddah (tasydid) 

Syaddah atau tasydid dalam transliterasi dilambangkan dengan huruf 

yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah. 

Contohnya:  َ� َّ"َر : rabbanā 

f. Kata Sandang 

Transliterasi kata sandang dibagi menjadi dua, yaitu: 
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1. Kata sandang syamsiyah, yaitu kata sandang yang ditransliterasikan 

sesuai dengan huruf bunyinya 

Contohnya:  ء�� ’asy-syifā :   ا%$

2. Kata sandang qamariyah, yaitu kata sandang yang ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya huruf /l/. 

Contohnya :   &'�%ا  : al-qalamu 

 

g. Penulisan kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik itu fi’il, isim maupun hurf, ditulis 

terpisah, hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab 

sudah lazimnya dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat 

yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut 

dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. 

Contohnya: 

اِزِ�ْ�)  wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn :  َواِنَّ هللاَ َ%,َُ� َ+ْ�ُ* ا%*َّ

       wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn  
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