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Skripsi, Muhammad  Sugiarto, Nim. 1430110005, Interaksi Sosial Sebagai 

Upaya Untuk Membangun Toleransi Antar Umat Beragama Dalam 

Perspektif Tafsir Qur’an Surat Al Hujurat Ayat 13  Di Desa Kutuk 

Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus, IAIN Kudus, Ushuluddin, Ilmu 

Al-Qur’an dan Tafsir, 2021. 

Penelitian ini membahas tentang interaksi sosial antar umat 

beragama masyarakat desa Kutuk kecamatan Undaan kabupaten Kudus. 

Penelitian ini menggunakan metode Field Research (penelitian lapangan) yang 

terdiri dari tiga alur aktifitas yang saling berkaitan, yaitu pengumpulan data 

menggunakan teknik observasi di lapangan, wawancara dengan narasumber, 

serta dokumentasi melalui gambar, dengan kajian penelitian Living 

Qur’an.Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1). Mendeskripsikan pola 

interaksi sosial dalam membangun toleransi umat beragama masyarakat di 

Desa Kutuk Undaan Kudus (2). Mendeskripsikan bentuk-bentuk toleransi 

masyarakat Desa Kutuk Undaan Kudus.  

Adapun temuan peneliti adalah Interaksi sosial merupakan hubungan 

timbal balik antara individu dengan individu maupun individu dengan 

kelompok atas adanya rasa kebutuhan. Sebagai mahluk sosial, manusia tidak 

pernah terlepas dari interaksi sosial dan tidak akan pernah bisa hidup tanpa ada 

peran dari individu yang lainnya. Adanya hal ini maka muncul kerjasama yang 

terjalin agar dapat memenuhi kebutuhan manusia. Dalam kehidupan beragama 

tidak lepas dengan adanya interaksi sosial, selebih masyarakat yang 

mempunyai latar beragama yang heterogen, dengan adanya kontak sosial antar 

masyarakat serta nilai-nilai beragama tentunya bisa membangun toleransi 

antar umat beragama. 

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa terciptanya kerukunan, karena 

masing-masing dari setiap pemeluk agama saling terbuka dan menerima 

keberadaan dari agama lain. Dalam kaitannya dengan interaksi sosial, surat Al 

Hujurat ayat 13 lebih mengutamakan hubungan sosial kemasyarakatan sesame 

antar manusia. Adanya keanekaragaman beragama yang ada di Desa Kutuk 

Undaan Kudus, tidak membuat hubungan interaksi antara warga Desa Kutuk 

Undaan Kudus menjadi renggang dan kaku, justru hal tersebut membuat 

keindahan tersendiri yang dapat dilihat didalam pola interaksi bermasyarakat 

warga Desa Kutuk Undaan Kudus. Dalam melakukan kegiatan yang bersifat 

sosial, masyarakat Dusun Desa Kutuk Undaan Kudus tidak memandang 

adanya kelompok mayoritas ataupun minoritas. Mereka selalu menanamkan 

rasa persaudaraan yang sangat kuat. Selain itu, terdapat pula faktor-faktor 

yang mempengaruhi toleransi yang terjadi di Desa Kutuk Undaan Kudus 

yaitu: ikatan kekeluargaan, saling menghormati dan menghargai antar umat 

beragama dan gotong royong. 
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