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MOTTO 

ْؤِمِنْيَ   َوََل ََتِنُ ْوا َوََل ََتَْزنُ ْوا َواَنْ ُتُم اَْلَْعَلْوَن ِاْن ُكْنُتْم مُّ
Janganlah kamu bersikap lemah dan jangan pula kamu bersedih hati, 

padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajartnya jika kamu 

beriman (Q.S Ali Imron : 139)
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Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan karunia 
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yang luar biasa kepadaku, karena hanya atas izin dan karunia-
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2. Keluarga tercinta terutama kedua orang tuaku Bapak Ely Fu’ad 
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ini. 

5. Dosen IAIN Kudus yang senantiasa memberi ladang ilmu bagiku, 

terkhusus dosen pembimbing sejak proposal hingga 

terselesaikannya skripsi ini, Bapak Drs. Ulin Nuha, M.Pd  dan 

Ibu Misroh Sulaswari, M.Pd. atas bimbingan, waktu dan motivasi 

yang diberikan kepadaku. 

6. Bapak/Ibu Dosen Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial yang sudah 

memberi saya ilmu dari semester satu hingga saya bisa  

menyelesaikan skripsi ini. 

7. Bapak/Ibu guru serta siswa-siswi MTs. Tarbiyatul Banin Banat 
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penelitian ini. 
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Atas segala  jasa, bantuan, dan bimbingan serta arahan dari beliau 
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                       KATA PENGANTAR 

Segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan 

rahmat, Taufiq, Hidayah serta Inayah-Nya kepada kita sehinga pada 

kesempatan ini penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul 

“Menumbuhkan Sikap Toleransi Pada Siswa MTs. Tarbiyatul Banin 
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terselesaikan dengan baik, untuk itu penulis ingin menyampaikan 

terimakasih kepada: 

1. Dr. H. Mundakir, M.Ag, selaku rektor IAIN Kudus yang telah 

memberikan izin dan arahan tentang penulisan skripsi ini. 
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3. Drs. Ulin Nuha, M.Pd, selaku pembimbing satu dan Misroh 

Sulaswari, M.Pd, selaku Dosen Pembimbing dua yang telah 

membimbing, meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk 

memberukan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 
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Muhammad Ulil Abror, S.Pd selaku guru mata pelajaran IPS 
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dalam penyelesaian proses skripsi ini. 

8. Bapak, Ibu, serta kakakku tercinta yang telah membantu baik 
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Dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan 
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