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PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, saya 

Faridotun Hasanah NIM. 1530210012 menyatakan dengan 

sesungguhnya bahwa skripsi ini: 

2. Tidak berisi material yang pernah ditulis orang lain 

kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang 

dijadikan rujukan dalam penulisan skripsi ini. 

 

Kudus, 05 November 2019 

Yang Menyatakan, 

Faridotun Hasanah 

NIM. 1530210007 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Saya bersedia menerima sanksi apabila di kemudian hari 

ditemukan ketidakbenaran pernyataan saya ini. 

1. Seluruhnya merupakan karya saya sendiri dan belum 

pernah diterbitkan dalam bentuk dan untuk keperluan 

apapun; dan  
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MOTO 

 

ِب إََِل  ِدنُٓىْا أَۡهَم ٱۡنِكتََٰ بِٱنَتِي ِهَي أَۡحَسُه إََِل ٱنَِذيَه ظَهَُمىْا  َوََل تَُجَٰ

هُُكۡم  هُىَا َوإِنََٰ ِمۡىهُۡمۖۡ َوقُىنُٓىْا َءاَمىَا بِٱنَِذٓي أُوِزَل إِنَۡيىَا َوأُوِزَل إِنَۡيُكۡم َوإِنََٰ

ِحٞد َووَۡحُه نَهُۥ ُمۡسهُِمىَن   ٦٤َوَٰ

Dan janganlah kamu berdebat dengan Ahli Kitab, melainkan 

dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang zalim 

di antara mereka, dan katakanlah: "Kami telah beriman kepada 

(kitab-kitab) yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan 

kepadamu; Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu; dan kami 

hanya kepada-Nya berserah diri"  

(Q.s al-Ankabut: 46)
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Nurcholish Madjid, Islam Agama Kemanusian: Membangun Tradisi 

Dan Visi Baru Islam Indonesia (Jakarta: Paramadina, 2003), 103. 
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PERSEMBAHAN 

 

Dengan mengucap syukur kepada Allah SWT karya ini ku 

persembahkan untuk bapak, ibu, kakak-kakakku dan keluarga 

besarku yang telah menjadi motivasi dan inspirasi serta 

memberikan dukungan do’a dan semangat buat aku. Terimakasih 

yang tak terhingga untuk dosen-dosenku, terutama pembimbingku 

yang selalu memberikan bimbigan, arahan, serta semangat 

kepadaku. Terimakasih kepada pihak FKUB Kota Semarang yang 

telah memberikan arahan dan motivasi. Terimakasih untuk 

sahabat-sahabatku yang tak pernah lelah untuk menemani dan 

selalu memberikan semangat serta do’a. Terimakasih juga aku 

persembahkan kepada teman-teman Aqidah dan Filsafat Islam 

tahun 2015 yang selalu membantu, berbagi keceriaan dan 

melewati suka duka bersama selama kuliah. Tak lupa, terimakasih 

untuk teman-teman PPL FKUB gelombang kedua. Terimakasih 

juga untuk teman-teman KKN posko 04 dan 05. Terimakasih 

banyak untuk semuanya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

 

 

 

 

 

  



ix 
 

KATA PENGANTAR 

Segala puji dan syukur Allah kami harturkan kepada Allah 

yang senantiasa melimpahkan rahmat, dan hidapayahnya kepada 

kita yang tengah dalam perjalanan tholabul ‘ilmi. Sholawat beserta 

salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita yakni beliau 

Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, tabi’in 

tabi’atnya dan kita semua sebagai umatnya. Amin.  Yang mana 

beliaulah sebagai Rasul Allah yang membimbing umat manusia 

dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang dalam 

menggapai kebenaran yang hakiki untuk mencapai jalan yang 

diridhai Allah SWT. Berkat rahmat dan pertolongan Allah SWT, 

alhamdulillah wa syukurillah  penulis akhirnya dapat 

menyelesaikan skripsi dengan judul: “Toleransi Kehidupan 

Keberagamaan Umat Hindu-Muslim di Kelurahan 

Bendungan, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang 

(Studi Kasus Atas Upacara Keagamaan)”. Penelitian ini tidak 

berarti apa-apa tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak. Oleh 

karena itu, dengan selesainya penelitian tugas akhir ini, ungkapan 

rasa terimakasih yang sangat luas kami haturkan kepada: 

1. Dr.  H. Mundakir, M.Ag., selaku Rektor Institut Agama 

Islam Negeri Kudus (IAIN Kudus). 

2. Dr. H. Masrukhin,  S.Ag., M.Pd., selaku dekan Fakultas 

Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Kudus (IAIN 

Kudus),  serta Dosen Pembimbing Proposal dan Dosen 

Pembimbing Skripsi yang telahbersedia meluangkan 

waktu, tenaga, pikiran serta motivasi untuk  memberikan 

bimbingan dan arahan dalam penyusuanan proposal 

skripsi dan skripsi ini.  Terimakasih sudah menjadi dosen 

yang baik. Semoga selalu diberikan kelancaran dalam 

menjalankan tugas.  

3. Irzum Farihah, S.Ag,. M.Si selaku Ketua Prodi Aqidah 

dan Filsafat Islam. 

4. Anisa Listiana , M.Ag, selaku Kepala Perpustakaan IAIN 

Kudus beserta staff yang telah memberikan izin dan 

layanan perpustakaan dalam penyelesaian skripsi ini. 

5. Seluruh bapak dan ibu dosen yang mengajar di IAIN 

Kudus, khususnya di Fakultas Ushuluddin Institut Agama 
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Islam Negeri Kudus yang telah memberikan motivasi 

belajar kepada penulis dalam menyelesaikan studi. 

6. Seluruh Staff Administrasi Fakultas Ushuluddin yang 

telah membantu dalam kelancaran administrasi skripsi 

maupun studi. 

7. Bapak Heri Rusdijo Pramono, SE, MM. Selaku Kepala 

Desa Bendungan Kecamatan Gajah Mungkur Kota 

Semarang. Beserta perangkat desa (Staff Kaur Kesra), 

para tokoh agama dan masyarakat yang telah meluangkan 

waktunya untuk memberikan data dalam menyelesaikan 

skripsi ini. 

8. Bapak dan Ibuku, beliau Bapak Suwarto dan Ibu Murni 

yangtidak kenal lelah dalam memberikan do’a dan 

semangat serta kasih sayang kepada penulis, tidak ada kata 

lain selain mendo’akan engkau, semoga selaludiberikan 

keberkahan umur, rizki yang halal serta barakah serta 

diberi kebaikan yang lainnya di dunia maupun di akhirat. 

9. Sahabat-sahabatseperjuangan Fakultas Ushuluddin Prodi 

Aqidah dan Filsafat Islam khususnya angkatan 2015 yang 

sudah menjadi keluarga sendiri, serta sahabat dunia 

akhirat, terimakasih atas kekeluargaan yag selalu 

dibangun. Semoga ikatan kebersamaan, keakraban dan 

saling menghargai terus terjaga sampai kapanpun. 

10. Terimakasih juga untuk Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik Kota Semarang yang telah memberikan izin dan 

rekomendasi untuk melakukan penelitian ini, teruntuk mas 

Latif yang telah membantu dalam proses pembuatan surat 

izin dan rekomendasi. 

11. Sahabat-sahabat KKN Posko 04 dan 05 Terban yang 

sedikit banyak kita saling mengisi warna dalam memaknai 

persahabatab bahkan kekeluargaan. 

12. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu 

persat, namun telah memebrikan bantuan baik secara 

langsung maupun tidak langsng. 

Semoga Allah SWT akan selalu melimpahkan rahmat dan 

balasan yang diata tara kepada semua pihak yang telah membantu 

hingga terselesaikakknya skripsi ini.  Saya pribadi hanya bisa 

mendo’akan semoga amal ibadahnya serta kjerih payahnya dapat 

diterima oleh Allah sebagai amal yang mulia.  Kami sebagai 
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manusi biasa sadar bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini 

banyak kekhilafan dan kekurangan, karena itu penulis sangat 

berharap saran dan kritik guna membangun selanjutnya. Semoga 

skripsi ini bisa bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak  yang 

membutuhkan. Amin Ya Rabbal ‘Alamin.  

 

       

    Kudus, 4 November 2019 

     Faridotun Hasanah 

     

 

     Penulis, 
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