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MOTTO 

 

 1ِاْجَهْد َوالَ َتْكَسْل َوالَ َتُك َغاِفالً فَ َنَداَمُة الُعْقىَب ِلَمْن يَ َتكَاَسلُ 

 

Artinya: “Bersungguh-sungguhlah dan jangan bermala-malas dan 

jangan pula lengah, karena penyesalan itu bagi orang yang 

bermalas-malas.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1
 . http://goresanmotivasi.tumblr.com/post/91942181879/ 

(diakses pada Jum’at, 11 Maret 2016, pukul 13.15 WIB.) 

http://goresanmotivasi.tumblr.com/post/91942181879/
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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 ح

bawah) 

 Kha Kh kadan ha خ

 Dal D De د

 Zal   Ż zet (dengan titik di ذ

atas) 

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س
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 Syin Sy es dan ye ش

 Sad   ṣ es (dengan titik di ص

bawah) 

 Dad   ḍ de (dengan titik di ض

bawah) 

 Ta   ṭ te (dengan titik di ط

bawah) 

 Za   ẓ zet (dengan titik di ظ

bawah) 

 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
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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 

 .... يَـْ   fathah dan 

ya 

Ai a dan i 

َـو  ....  fathah dan 

wau 

Au a dan u 

 

c.  Vokal Panjang (Maddah) 
Vokal panjang atau Maddah 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 
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di atas 

ُـو....   Dhammah dan 

wau 

 Ū u dan garis 

di atas 

 

Contoh:    ََقَال : qāla 

 qīla : قِْيلََ

 yaqūl : يَقُْولَُ
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ABSTRAK 

Skripsi yang berjudul “Resolusi Konflik Pada 

Masa Khulafa‟ ar-Rasyidin” ini merupakan penelitian 

kepustakaan (library research). Adapun perumusan 

masalah yang ada dalam penelitian ini yaitu: a) 

bagaimana konflik pada masa khulafa‟ ar-Rasyidin?., b) 

Apa saja konflik internal yang terjadi pada masa khulafa‟ 

ar-Rasyidin?., c) Pola resolusi konflik bagaimanakah 

yang diterapkan khulafa-ar-Rasyidin? 

Tujuan penelitian ini untuk: 1) Untuk mengetahui 

gambaran konflik-konflik yang terjadi pada masa 

pemerintahan khulafa‟ ar-Rasyidin. 2) Untuk mengetahui 

apa saja konflik internal yang terjadi pada masa khulafa‟ 

ar-Rasyidin. 3) Untuk mengetahui pola resolusi konflik 

yang dilakukan khulafa‟ ar-Rasyidin dalam 

menyelesaikan konflik yang terjadi. 

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. 

Sumber data diperoleh dari data primer (secara 

langsung), yaitu dari hasil penelitian kepustakaan (library 

research) dengan menganalisis buku-buku yang ada, 

yang membahas tentang khulafa‟ ar-Rasyidin beserta 

konflik pada masa pemerintahannya. Kemudian, hasil 

penelitian ini juga diperoleh dari data sekunder (data 

pendukung), yaitu data-data yang diambil dari literatur-

literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan 

dalam penelitian. Adapun metode pengumpulan data 

dalam penelitian ini yaitu dengan metode studi 

dokumentasi, karena penelitian ini berbentuk kualitatif 

dan library research. 

Hasil dari penerlitian ini yaitu:, a) konflik pada 

masa khulafa‟ ar-ar-Rasyidin sangat kental sekali dan 

mampu memicu perpecahan umat Islam. Misalnya, 

munculnya golongan-golongan baru dalam Islam, 

munculnya nabi palsu dan banyaknya peperangan antar 

umat Islam yang terjadi. b) konflik internal yang terjadi 
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pada masa khulafa‟ ar-Rasyidin sebagai berikut: 1) Masa 

Abu Bakar, konflik saqifah Bani Sa‟idah, munculnya 

nabi palsu dan gerakan tidak mau membayar zakat. 2) 

masa Umar, yaitu pertikaian antara Khalifah Umar dan 

Khalid ibn Walid. 3) Masa Utsman, konflik antara 

khalifah dengan kelompok kharijiyah. 4) masa Ali, 

konflik antara Ali dengan Muawiyyah. c) Pola resolusi 

konflik yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar yakni 

menggunakan model kompromi atau negosiasi. Dalam 

istilah Johan Galtung disebut peace building. Sementara 

pada masa Khalifah Umar menggunakan model 

dominasi. Di mana Umar menyelesaikan konflik dengan 

mendominasi situasi yang ada. Sama halnya dengan 

Umar, pada masa Khalifah Utsman pun resolusi konflik 

yang digunakan adalah metode dominasi. Dan pada masa 

Khalifah Ali menggunakan metode peace keeping atau 

menggunakan jalur militer (perang). 

 

 


