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ABSTRAK 

 
Nurul Wachidah (1610110156), Judul Skripsi: Upaya Guru 

Pendidikan Agama islam Dalam Menumbuhkan Toleransi 

Beragama Di SMP 1 Undaan Kudus. Skripsi. Kudus: Fakultas 

Tarbiyah, Progam Studi Pendidikan Agama Islam Institut Agama 

Islam Negeri (IAIN) Kudus. 2020. Dosen Pembimbing Dr. Moh 

Rosyid, S.Ag, M.Pd dan Dany Miftah M. Nur, M.Pd. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya guru pendidikan 

agama islam dalam menumbuhkan toleransi beragama di SMP 1 Undaan, 

untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi guru pendidikan agama 

islam dalam menumbuhkan toleransi beragama di SMP 1 Undaan. 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field reseach) 

dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dari teknik wawancara, 

observasi, dan dokumentasi untuk menguatkan hasil penelitian peneliti 

melampirkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dilampiran. 

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa, 

Pertama Upaya yang dilakukan guru Pendidikan Agama Islam dalam 

menumbuhkan toleransi beragama, dalam pelaksanaannya sudah cukup 

baik melalui beberapa upaya yaitu Pertama Menumbuhkan sikap 

toleransi melalui kegiatan belajar mengajar, guru mudah untuk 

memberikan arahan maupun pengertian tentang sikap toleransi antar 

siswa melalui kegiatan belajar mengajar tersebut. Kedua, Membimbing 

dan menumbuhkan sikap toleransi melalui kegiatan positif maupun 

ekstrakulikuler di sekolah. ketiga,  kegiatan hari besar islam yang 

melibatkan siswa muslim dan siswa non muslim. Kedua kendala-kendala 

yang dihadapi guru Pendidikan Agama Islam dalam menumbuhkan 

toleransi beragama yaitu lemahnya pengawasan diri atau orang tua, dan 

faktor tidak adanya pelajaran serta kelas khusus bagi siswa non muslim 

di SMP 1 Undaan.   

 

Kata kunci: Guru PAI, Toleransi Beragama. 
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MOTTO 

 

                                  

                 

 

Artinya : “Wahai manusia sungguh kami telah menciptakan kamu 

dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, 

kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan 

bersuku-suku agar kamu saling mengenal. 

Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi 

Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, 

Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.” (Q.S. Al-

Hujurat: 13) 
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salam tak lupa kami haturkan kepada junjungan Nabi agung 

Muhammad SAW yang senantiasa kita tunggu hidayahnya kepada 

kita semua kelak dihari kiamat. 

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan 

bantuan serta bimbingan dari pembimbing, para dosen serta dari 
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penulis banyak mengucapkan terimakasih kepada: 
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dan memberi masukan penulis. 

7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu 

yang telah membantu dalam peneyelesaian penulisan skripsi 
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diberikan diterima oleh Allah SWT. Penulis berharap semoga 

skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan bagi para 

pembaca tentunya, serta bermanfaat bagi kita semua. 
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