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MOTTO 

 

                             

Artinya: Allah tidak menyukai ucapan buruk (ucapan buruk sebagai mencela 

orang, memaki, menerangkan keburukan-keburukan orang lain, 

menyinggung perasaan seseorang, dan sebagainya), (yang diucapkan) 

dengan terus terang kecuali oleh orang yang dianiaya (maksudnya: 

orang yang teraniaya oleh mengemukakan kepada hakim atau Penguasa 

keburukan-keburukan orang yang menganiayanya). Allah adalah Maha 

mendengar lagi Maha mengetahui. (Q.S. An-  
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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. Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih huruf 

dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut: 

 

a. Kata Konsonan 

 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Nama 

 Alif ا
tidak 

dilambangkan 
tidak dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Sa s\ es (dengan titik di atas) ث

 Jim j Je ج

 Ha h} ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha kh ka dan ha خ

 Dal d De د

 Zal z\ 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 s} es (dengan titik di bawah) ص

 Dad d} de (dengan titik di bawah) ض

Ta t ط } te (dengan titik di bawah) 

 Za z} zet (dengan titik di bawah) ظ
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 ain .....„ koma terbalik (di atas)„ ع

 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 (Tunggal dan Rangkap) 

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 

...... ...... Kasrah I i 

...... ...... Dhammah U u 

 

2. Vokal Rangkap  

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabunganantara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 fathah dan ya ai a dan i ْي  .... ....
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 fathah dan wau au a dan u ْو  .... ....

 

c. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Huruf Arab Nama 
Huruf 

Latin 
Nama 

 fathah dan alif atau ya a> a dan garis di atas ا .. ..  ي .. ..

 kasrah dan ya i> i dan garis di atas ي ... ..

 dhammah dan wau u> u dan garis di atas و  ... ..

 

Contoh:       َقاَل  : qāla 

 qīla : ِقْيَل

 yaqūlu :َيُقْىُل

 

d. Ta Marbutah 

Transliterasinya menggunakan: 

1. Ta Marbutah hidup, transliterasinya adaah /t/ 

Contohnya:  َرْوَضُة : rauḍatu 

2. Ta Marbutah mati, transliterasinya adalah /h/ 

Contohnya:  َرْوَضْة : rauḍah 

3. Ta marbutah yang diikuti kata sandang al 

Contohnya:  َرْوَضُة اْلَاْطَفاُل : rauḍah al-aṭfāl 

 

e. Syaddah (tasydid) 

Syaddah atau tasydid dalam transliterasi dilambangkan dengan huruf 

yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah. 

Contohnya: َرَّبنَا : rabbanā 
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f. Kata Sandang 

Transliterasi kata sandang dibagi menjadi dua, yaitu: 

1. Kata sandang syamsiyah, yaitu kata sandang yang ditransliterasikan sesuai 

dengan huruf bunyinya 

Contohnya:  الشفاء   : asy-syifā‟ 

2. Kata sandang qamariyah, yaitu kata sandang yang ditransliterasikan sesuai 

dengan bunyinya huruf /l/. 

Contohnya :  القلم  : al-qalamu 

 

g. Hamzah  

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, 

namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. 

Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam 

tulisan arab berupa alif. 

Contoh: 

 inna :  ِاَّن

 ‟syai :  َشْئ

 umirtu :  ُأِمْرُت

 

h. 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: 

 wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn :  َوِاَّن اهلَل َلُهَى َخْيُر الَراِزِقْين

       

i. Huruf kapital 

Penggunaan huruf kapital dalam transliterasi ini untuk menuliskan huruf 

awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama itu didahului oleh kata 
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sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 

Contohnya: 

 Wa ma< Muhammadun illa< rasu<l : َوَما ُمَحَّمٌد ِاَلاَرُسْىْل

 

j. Tajwid 

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 

transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. 

Kareni itu, peresmian pedoman transliterasi Arab Latin (Versi Internasional) 

ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.  
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ABSTRAK 

Skripsi berjudul “Komunikasi Nir Kekerasan Dalam Membentuk 

Karakter Cinta Damai Pada Anak (Studi Kasus Di RA IT Nurul Islam Semarang)” 

dengan latar belakang bahwa ahir-ahir ini banyak kasus konflik dan  kekerasan 

yang terjadi dipicu oleh berbagai alasan, bukan hanya diakibatkan oleh kekerasan 

fisik melainkan juga kekerasan verbal (verbal abuse). Bila kekerasan verbal ini 

sering dialami oleh anak, maka tidak menutup kemungkinan bahwa mereka 

nantinya akan melakukan hal yang sama terhadap anak cucu serta generasi 

penerus di masa mendatang sehingga potensi terjadinya konflik dan kekerasan 

secara masif akan sangat rawan terjadi. Oleh karena itu agar dapat mencegah 

terjadinya kasus konflik maupun kekerasan yang diakibatkan oleh kekerasan 

verbal tersebut maka diperlukan sebuah pembelajaran khusus mengenai cara 

berkomunikasi yang baik mulai sejak dini yaitu melalui komunikasi nir kekerasan.  

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep, 

implementasi dan implikasi dari komunikasi nir kekerasan dalam membentuk 

karakter cinta damai pada anak di RA IT Nurul Islam Semarang. Jenis penelitian 

dalam skripsi ini adalah field research dengan pendekatan fenomenologi. Sumber 

data penelitian ini terdiri dari sumber data primer yang meliputi pengurus, wali 

murid dan murid RA IT Nurul Islam dan sumber data sekundernya yang meliputi 

buku-buku kepustakaan, jurnal, koran, internet, serta referensi-referensi lain yang 

berhubungan dengan penelitian. Pengumpulan data pada penelitian ini 

menggunakan metode: 1) Wawancara, 2) Observasi, dan 3) Dokumentasi. 

Sedangkan metode analisis data yang digunakan yaitu metode deskriptif-analisis 

dan deduktif-induktif. 

Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa konsep komunikasi nir 

kekerasan yang dipakai oleh para guru di RA IT Nurul Islam adalah komunikasi 

yang baik yaitu komunikasi yang berisi hal-hal yang positif, karena menurut 

mereka pada dasarnya otak seorang anak tidak dapat menerima bentuk kata-kata 

yang memiliki arti negatif atau hal-hal yang berupa larangan. Konsep ini juga 

mereka sesuaikan dengan ajaran dalam hadits nabi yang berbunyi “dan barang 

siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah mengatakan 

yang baik atau diam”. Adapun implementasinya yaitu pemahaman tentang 

komunikasi nir kekerasan diintegrasikan pada pembelajaran yang ada pada 

kurikulum BCCT yang terbagi dalam 8 kelas sentra dan juga melalui 7 metode 

pembelajaran yang dipakai oleh guru saat berada di dalam ruang kelas maupun di 

luar kelas. Implikasi dari komunikasi nir kekerasan terhadap pembentukan 

karakter anak yaitu dapat dilihat dari aspek pribadi maupun aspek sosial dari diri 

sang anak seperti terbiasa memanggil teman mereka sesuai dengan namanya, tidak 

mencaci maki maupun mengumpat orang lain, mengucapkan dan menjawab 

salam, mudah meminta maaf dan suka memberi maaf, berempati pada teman yang 

mengalami kesusahan, serta dapat menyelesaikan konflik kecil tanpa bantuan sang 

guru.  

 


