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PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

 
 

 Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, Saya 

Muhammad  Sugiarto Nim: 1430110005 menyatakan 

sesungguhnya bahwa Skripsi ini : 

1. Seluruhnya merupakan karya saya sendiri dan belum 

pernah diterbitkan dalam bentuk dan untuk keperluan 

apapun; dan 

2. Tidak berisi material yang pernah ditulis oleh orang lain 

kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang 

dijadikan rujukan dalam penulisan skripsi ini.  

Saya bersedia menerima sanksi apabila dikemudian hari 

ditemukan ketidakbenaran pernyataan saya ini. 

 

 

 

Kudus, 11 Mei 2021 

Yang menyatakan, 

 

 

 

 

 

 

Muhammad Sugiarto 

NIM: 1430110005 
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MOTTO 

 

                            

                             

               

 
Artinya: “Katakanlah, Hai orang-orang kafir!. Aku tidak 

menyembag apa yang kamu sembah. Dan tidak (pula) 

kamu menyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku 

bukan penyembah apa yang biasa kamu sembah. Dan 

kamu bukanlah penyembah Tuhan yang aku sembah. 

Bagimu agamamu dan bagiku agamaku”. 
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PERSEMBAHAN 

 

Hasil karya yang sederhana ini penulis persembahkan 

kepada orang–orang yang selalu mendukung serta setiap saat 

selalu ada di hati: 

1. Ayahanda tercinta (Masnuh.) dan ibunda tercinta (Yulaekah.) 

yang selalu menjadi sosok orangtua yang terbaik bagiku, 

membimbingku dari kecil hingga sekarang dan selalu memberi 

kasih sayang, selalu mendengarkan ceritaku, mendoakanku 

setiap waktu, serta memberikan motivasi hidup agar aku tak 

pernah putus asa dalam menggapai impian 

2. Saudarakutersayang (Kholifah Handayani) yang selama ini 

selalu memberikan senyum keceriaan dalam hari-hariku. 

3. Untuk keluarga besarku di Desa Kutuk ZAENI NGADIMAN 

FAMILI terimakasih atas dukunganya selama ini. 

4. Teman-teman yang senantiasa selalu menemani dari awal 

perkuliahan sampai sekarang. 

5. Dosen pengajar mata kuliah serta dosen pembimbing skripsi 

yang sangat saya hormati, beserta staf jurusan yang telah 

banyak membantu dalam perkuliahan. 

6. Almamater tercinta IAIN Kudus 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN 

 

Transliterasi Arab-Latin berdasarkan Surat Keputusan 

Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Penddidikan RI Nomor 

158/1987 dan 0543 b/U/1988. 
 Konsonan Tunggal  

Huruf 

Arab 

Nama Latin Huruf Keterangan 

 Alief - Tidak di lambangakan أ

 - Ba’ B ب

 -   ت

 Sa’ S S dengan titik di atasnya ث

 - Jim J ج

 Ha’ H H dengan titik di ح

bawahnya 

 - Kha’ Kh خ

 - Dal D د

 Zal Z Z dengan titik diatasnya ذ

 - Ra’ R ر

 - Za’ Z ز

 -  Sin س

 ش

 ص

Syin  

 

- 

S dengan titik dibawahnya 

 Dad D d dengan titik di bawahnya ض

 Ta’ T T dengan titik di bawahnya ط

 Za’ Z Z dengan titik di bawahnya ظ

 Ain ‘ Koma terbalik di atasnya‘ ع

 - Gain F غ
 - Fa’ Q ف
 - Qaf K ق
 - Lam L ل
 - Mim M م
 - Nun N ن
 - Wawu W و
 - Ha’ H ه

 Hamzah ‘ Apostrof ء

 - Ya’ Y ي
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KATA PENGANTAR 

 

 
Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga 

atas iringan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. 

Shalawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan 

kepada bagindaRasulullah SAW, para keluarga, sahabat dan 

pengikutnya yang telah membawa kita darikegelapan dan 

kebodohan menuju alam yang terang yaitu Dinul Islam. 

Penulisan skripsi yang berjudul “INTERAKSI SOSIAL 

SEBAGAI UPAYA UNTUK MEMBANGUN TOLERANSI 

ANTAR UMAT BERAGAMA DALAM PERSPEKTIF 

QUR’AN TAFSIR DI DESA KUTUK KECAMATAN 

UNDAAN KABUPATEN KUDUS”dimaksudkan untuk 

memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan tugas 

akhirperkuliahan yang telah dicanangkan olehIAIN Kudus yang 

dijadikan pertanggungjawaban peneliti sebagai mahasiswa Fakultas 

Ushuluddin Prodi Ilmu Qur’an Tafsir IAIN Kudus. Selain itu juga 

sebagai salah satu persyaratan gunamemperoleh gelar strata 

Satu(S.1) di IAIN Kudus. 

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua 

pihakyang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan tesis 

ini, baik secaralangsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, 

penulis menyampaikanterima kasih kepada: 

1. Dr. H. Mundakir, M. Ag., selakuRektor IAIN Kudus  

2. Dr. H. Masrukhin, S. Ag., M.Pd., selakuDekan Fakultas 

UshuluddinIAIN Kudus 

3. Abdul Karim, SS., M. A., selaku Kaprodi IQT IAIN Kudus  

4. Drs. H. Mohammad Afif, M.Pd.I., selaku dosen pembimbing 

yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran 

untuk memberikan bimbingan, pengarahan dalam penyusunan 

skripsi ini. 

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

Kudus yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan 

yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini. 
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6. Para dosen dan staf pengajar di lingkungan pascasarjana IAIN 

Kudus yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga 

penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 

7. Bapak Munirul Hakim, selaku kepala Desa Terkesi Klambu 

Groboganyang telah memberikan izin penelitian di Desa 

Terkesidan bersedia menjadi narasumber bagi penelitian 

skripsi ini, dan para perangkat desa, para sesepuh serta 

wargaDesa Terkesiyang telah memberikan bantuan dan 

bersedia menjadi nara sumber bagi penelitian skripsi ini. 

8. Ayah dan Ibukuterinta yang senantiasa mendoakan anaknya di 

setiap waktu agar mampu menyelesaikan penyusunan 

skripsiini 

9. Semua teman-temanku kelas IQT Angkatan 2014 yang selalu 

berjuang bersama dari awal sampai akhir masa kuliah. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih 

jauh dari kesempurnaan dan masih terdapat banyak kekurangan 

karena keterbatasan ilmu yang penulis ketahui. Oleh karena itu, 

penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari 

semua pihak. 

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat 

bagi kita semua. Aamiin. 

 

 

Kudus, 01 Mei 2021 

Penulis, 

 

 

 

Muhammad Sugiarto 

NIM. 1430110005 

 

  


