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ABSTRAK 

Muhamad Martin NIM. 1530210029, Implemenstai Toleransi Antara 

Umat Islam-Kristen di Desa Gondangmanis Bae Kudus (Studi Kasus 

Di Desa Gondangmanis Bae Kudus), Program Strata 1 (S.1) Jurusan 

Ushuluddin Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam IAIN Kudus, 2019. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1) Bagaimana 

kondisi kehidupan umat Islam-Kristen di desa Gondangmanis Bae Kudus. 

2) Bagaimana bentuk toleransi yang dilakukan umat Islam-Kristen di desa 

Gondangmanis Bae Kudus. 3) Apa saja faktor pendukung dan 

menghambat dalam toleransi yang dilakukan umat Islam-Kristen di desa 

Gondangmanis Kudus. Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

field research (penelitian lapangan) yang disajikan secara deskriptif 

kualitatif. Kemudian data yang telah terkumpul akan diadakan 

penganalisaan dengan pendekatan kualitatif untuk mengetahui 

bagaiamana kerukunan antar umat beragama  yang ada di desa 

Gondangmanis Kudus. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Keadaaan keagamaan di 

Desa Gondangmanis Kudus adalah plural terbukti dengan jumlah 

warganya yang setengahnya menganut agama Islam dan hampir 

setengahnya lagi beragama Kristen. Meskipun demikian mereka 

mempunyai sikap saling membantu dan berbaur satu sama lain. Bentuk-

bentuk toleransi antar umat islam dan kristen diantaranya adalah kegiatan 

bersama, hal ini dapat kita lihat, dengan adanya kegiatan gotong royong 

dalam hal kerja bakti, pembangunan rumah, kebersihan desa, saling 

menjaga keagamanan saat hari hari besar agama, khajatan dan kegiatan-

kegiatan sosial lainnya. Sedangkan faktor pendorong dan penghambat 

kerukunan antar umat beragama disana diantaranya adalah Ajaran agama 

yang dianut dan diyakini oleh setiap umatnya masing-masing faktor 

lainya adalah karena masih adanya hubungan persaudaraan anatara warga. 

Adapun faktor yang  penghambat yaitu adanya pendatang baru yang 

belum terbiasa dengan keadaan desa Gondangmanis yang saling berbaur 

menjadi satu saling membantu walaupun beda agama serta . 

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan 

informasi dan masukan bagi mahasiswa, peneliti, dan semua pihak, 

terutama dapat memeberikan motivasi kepada rekan-rekan mahasiswa 

agar senantiasa meningkatkan kualitas penelitian pada masa yang akan 

datang. 
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Desa Gondangmanis Bae Kudus. 

 


