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ABSTRAK
Farhiy Muhammad 1708307018 Pemahaman masyarakat Desa Gamel Kec.
Plered Kab.Cirebon terhadap hadis-hadis wabah
Sebagai umat islam masyarakat Desa Gamel Kecamatan Plered Kabupaten
Cirebon membutuhkan panduan sunnah Nabi dalam menangani wabah. Persoalan
timbul ketika tidak diketahui bagaimana sebenarnya pemahaman masyarakat atas
wabah dan sekaligus menunjukan sikap masyarakat terhadap wabah serta cara
menanganinya. Berdasarkan latar belakang yang disebutkan di atas, tujuan atas
penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat Desa
Gamel Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon terhadap hadis-hadis wabah, serta
untuk mengetahui sikap masyarakat Desa Gamel Kecamatan Plered Kabupaten
Cirebon terhadap pandemi covid-19. Jenis penelitian ini adalah kualitatif, penelitian
ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan teori resepsi interpretasi
dan menggunakan pendekatan teori B.F.Skinner dengan sumber primer kutubuss
tis’ah, dan dengan didukung sumber primer lainya.
Hasil menunjukan bahwa masyarakat memahami hadis wabah sebagai
bentuk implementasi dari nilai aksiologis hadis tersebut pada masa pandemi covid19 yaitu dengan selalu menghindari kemalangan termasuk wabah, melihat esensi
ajaran agama Islam serta sebagai bentuk pengimplementasian dari maqashid assyariah. Sedangkan berkaitan dengan sikap masyarakat, berarti ada kepercayaan
terhadap kemampuan pemerintah menangani covid-19. Peran motivasi dari
pemerintah sangat penting bagi masyarakat, terutama motivasi dari tokoh agama,
pemerintah dalam menerapkan protokol kesehatan pada masa pandemi covid–1.
Peran motivasi pemerintah desa khususnya juga dapat dilihat dari hasil pemahaman
dan sikap masyarakat selama membiasakan menerapkan protokol kesehatan.
Masyarakat yang mendapatkan motivasi yang baik dari pemerintah serta tokohtokoh pendukungnya akan memiliki sikap yang baik dan sebaliknya. Serta peran
motivasi pemerintah dalam menerapkan protokol kesehatan pada masa pandemi
saat ini dimanfaatkan pemerintah untuk lebih dekat dengan masyarakat. Sehingga
pemerintah dapat mengetahui karakteristik masyarakat, pola belajar, sikap dan
perilaku masyarakat. Selain itu kurangnya rasa percaya diri pada masyarakat
memberikan dampak yang tidak baik bagi motivasi yang diberikan oleh
pemerintah. Karena hal ini menurut B.F.Skinner meyakini bahwa kepribadian dapat
dipahami dengan memperhatikan perkembangan perilaku dalam hubungan yang
berkelanjutan dengan lingkungan. Ciri dari teori ini adalah mengutamakan unsur
dan bagian kecil, bersifat mekanistik, menekankan peran lingkungan, menekankan
pembentukan reaksi atau tanggapan, menekankan pentingnya pelatihan,
menekankan mekanisme hasil belajar, menekankan peran kemampuan dan hasil
belajar yang diperoleh adalah munculnya perilaku yang diinginkan. Studi Skinner
tentang pembelajaran berpusat pada perilaku dan konsekuensinya.
Kata kunci: Pemahaman hadis wabah dan Desa Gamel
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segala syukur senantiasa panjatkan kepada Allah SWT, yang selalu melimpahkan
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini
berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Kemenag dan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.
A. Konsonan Tunggal
Huruf
Arab

Nama

Huruf Latin

Keterangan

ا

Alif

Tidak dilambangkan

Tidak dilambangkan

ب

Bā’

b

be

ت

Tā’

t

te

ث

Ṡā’

ṡ

es (dengan titik di atas)

ج

Jīm

j

je

ح

Ḥā’

ḥ

ha (dengan titik di bawah)

خ

Khā’

kh

ka dan ha

د

Dāl

d

de

Żāl

ż

zet (dengan titik di atas)

Rā’

r

er

Zai

z

zet

sīn

s

es

syīn

sy

es dan ye

ṣād

ṣ

es (dengan titik di bawah)

ḍād

ḍ

de (dengan titik di bawah)

ṭā’

ṭ

te (dengan titik di bawah)

ẓȧ’

ẓ

zet (dengan titik di bawah)

‘ain

‘

koma terbalik di atas

ع

gain

g

ge

غ

fā’

f

ef

ذ
ر
ز
س
ش
ص
ض
ط
ظ
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ف

qāf

q

qi

ق

kāf

k

ka

ك

lām

l

el

ل

mīm

m

em

م

nūn

n

en

ن

wāw

و

hā’

w

ha

هـ

hamzah

h

apostrof

ء

yā’

`

ye

w

Y

ي

A. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap
مـتعدّدة
Ditulis
عدّة

Muta‘addidah
‘iddah

Ditulis

B. Tā’ marbūṭah
Semua tā’ marbūtah ditulis dengan h, baik berada pada akhir kata
tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh
kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang
sudah terserap dalam bahasa indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya
kecuali dikehendaki kata aslinya.
حكمة

ditulis

ḥikmah

علّـة

ditulis

‘illah

كرامةاألولياء

ditulis

karāmah al-auliyā’

C. Vokal Pendek dan Penerapannya
----َ--Fatḥah

ditulis

A

----َ---

Kasrah

ditulis

i

----َ---

Ḍammah

ditulis

u

xiv

فعل

Fatḥah

ditulis

fa‘ala

ذكر

Kasrah

ditulis

żukira

يذهب

Ḍammah

ditulis

yażhabu

D. Vokal Panjang
1. fathah + alif
جاهلـيّة

2. fathah + ya’ mati
تـنسى

3. Kasrah + ya’ mati
كريـم

4. Dammah + wawu mati
فروض

E. Vokal Rangkap
1. fathah + ya’ mati
بـينكم

2. fathah + wawu mati
قول

ditulis

Ā

ditulis

jāhiliyyah

ditulis

ā

ditulis

tansā

ditulis

ī

ditulis

karīm

ditulis

ū

ditulis

furūḍ

ditulis

Ai

ditulis

bainakum

ditulis

au

ditulis

qaul

F. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan
Apostrof
أأنـتم
ditulis
A’antum
اُعدّت

ditulis

U‘iddat

لئنشكرتـم

ditulis

La’in syakartum

xv

G. Kata Sandang Alif + Lam
1. Bila diikuti huruf Qamariyyah maka ditulis dengan menggunakan huruf
awal “al”
القرأن
ditulis
Al-Qur’ān
القياس

ditulis

Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis sesuai dengan huruf pertama
Syamsiyyah tersebut
سماء
ditulis
ّ ال
As-Samā’
الشّمس

ditulis

Asy-Syams

H. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat
Ditulis menurut penulisannya
ذوىالفروض

Ditulis

Żawi al-furūḍ

سـنّة
ّ أهل ال

Ditulis

Ahl as-sunnah

xvi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ......................................................................................... i
ABSTRAK ........................................................................................................ ii
LEMBAR PERSETUJUAN ............................................................................ iii
NOTA DINAS ................................................................................................... iv
PERNYATAAN KEASLIAN .......................................................................... v
Lembar pengesahan ......................................................................................... vi
Riwayat hidup ................................................................................................. vii
MOTTO ........................................................................................................... viii
PERSEMBAHAN ............................................................................................. ix
KATA PENGANTAR ...................................................................................... x
PEDOMAN TRANSLITASI ........................................................................... xiii
DAFTAR ISI ................................................................................................... xvii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah ..................................................................... 1
B. Rumusan Masalah ............................................................................. 4
C. Tujuan Penelitian ............................................................................... 4
D. Manfaat Penelitian ............................................................................. 4
E. Telaah Pustaka .................................................................................... 5
F. Kerangka Teori .................................................................................. 8
G. Metode Penelitian ............................................................................. 11
H. Sistematika Penulisan ....................................................................... 13
BAB II HADIS, MASYARAKAT, WABAH, TEORI PERILAKU SOSIAL
A. Pengertian Hadis Dan Hadis-Hadis Tentang Wabah ........................ 14
B. Wabah ................................................................................................. 19
1. Pengertian Wabah .......................................................................... 19
2. Wabah Pada Masa Bani Umayyah ................................................. 19
3. Wabah Pada Masa Bani Abasiyah .................................................. 21
xvii

4. Wabah Yang Pernah Terjadi Didunia ............................................ 21
5. Wabah Cirebon Pada Masa Hindia Belanda .................................. 24
BAB III PROFIL DESA GAMEL
A.Sejarah Desa Gamel .......................................................................... 26
B. Profil Desa Gamel ............................................................................ 28
C. Kategori Desa ................................................................................... 28
D. Tipologi Desa Gamel ....................................................................... 29
1. Iklim Desa Gamel ..................................................................... 29
2. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk Desa Gamel ................... 29
E. Demografi Dan Geografis Desa Gamel ............................................. 30
1. Letak Geografis Dan Batas Desa Gamel .................................. 30
2. Demografis Desa Gamel (Kependudukan) ............................... 32
a. Jumlah Penduduk .............................................................. 32
b. Jumlah Penduduk Desa Berdasarkan Kelompok Usia ....... 33
c. Keadaan Sosial Penduduk Desa Gamel ............................ 34
3. Kesejahteraan Sosial Penduduk Desa Gamel ........................... 36
4. ketenagakerjaan penduduk Desa Gamel ................................... 36
5. Pemuda Dan Olahraga Penduduk Desa Gamel.......................... 37
6. Kesenian Dan Kebudayaan Penduduk Desa Gamel .................. 37
7. Prasarana Peribadatan Penduduk Desa Gamel .......................... 37
8. Keadaan Ekonomi Penduduk Desa Gamel ............................... 38
F. Kondisi Pemerintahan Desa Gamel ................................................... 40
1. Pembagian Wilayah Desa Gamel .............................................. 40
2. Organisasi Pemerintah Desa Gamel .......................................... 40
3. Bagan Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Gamel ............. 42

xviii

BAB IV PEMAHAMAN DAN SIKAP MASYARAKAT TERHADAP HADIS
WABAH
A.Pemahaman Masyarakat Terhadap Hadis Wabah ............................. 43
B. Sikap Masyarakat Terhadap Pandemi Covid-19 .............................. 46
C. Analisis Pemahaman Dan Sikap Masyarakat Desa Gamel Terhadap
Wabah Dan Hadis Wabah dengan pendekatan teori
perilaku sosial .................................................................................. 50
BAB V PENUTUP
A. Simpulan ........................................................................................ 56
B. Saran ............................................................................................... 57
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

xix

