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MOTTO 

 

                            

     

 

 “Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak 

dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya.” 

(QS. Yasin [36]:40).
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1
 Al-Qur‟an, Surah dan ayat, Al-Qur’an dan Terjemah, (Jakarta: 

Departemen Agama RI, 2002), 442. 
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PERSEMBAHAN 

 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

memberi rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya. Sehingga alhamdulillah 

penulis dapat mencapai sampai titik ini. Sholawat serta salam semoga 

tetap tercurah pada junjungan kita, nabi kita, tauladan kita, yakni 

Rasulullah Saw yang telah membawa kita dari kegelapan menuju cahaya 

yang cemerlang. Semoga kelak besok mendapat syafa‟atnya di hari akhir. 

Allahumma Sholli ‘Ala Sayyidina Muhammad. 

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat 

saya sayangi dan cintai, kepada orang yang telah memberi arti dalam 

hidup saya, perjalanan hidup saya. dengan segala kerendahan hati skripsi 

ini saya persembahkan kepada : 

1. Orang tua penulis Bapak Nur Widayat dan Ibu Sutipah 

tersayang, sebagai tanda bakti, dan tanda terimakasih untuk 

segala doa, dukungan serta perjuangan yang telah diberikan 

secara tulus dan ikhlas yang tidak dapat penulis ganti dengan jasa 

apapun. 

2. Seluruh ustadz-ustadzah penulis mulai dari belum bisa membaca 

huruf hija‟yah hingga bisa membaca dan seluruh guru-guruku 

dari TK sampai perguruan tinggi serta semua mentor yang tidak 

bisa saya sebutkan satu persatu yang telah mengajariku serta 

memberikan banyak pengetahuan sehingga bisa menyelesaikan 

skripsi ini. 

3. Tunangan dari penulis, Muhammad Unzila Nur Aziz, yang 

senantiasa memberikan cinta, kasih sayang, maupun dukungan.  

4. Teman-teman seperjuangan IQT-A 2018, yang menemani saya 

belajar baik online maupun offline dan sudah mau menerima saya 

sebagai teman selama di kampus IAIN Kudus. 

5. Sahabat dari penulis, Erlyn, Aisah, Tri, Vivi, Maulida, Niswah, 

dan Mia yang senantiasa mendukung dan membantu. 

6. Teman-teman KKN-IK Desa Payaman, Kecamatan Mejobo, 

Kudus yang telah memberikan banyak kenangan yang berkesan 

dan pelajaran yang berharga. 

7. Untuk Bos ditempat kerja saya, Pak Fauzi dan Mbak Lia, yang 

telah memberikan dukungan dan memahami kesibukan saya 

dalam proses mengerjakan skripsi ini. 

8. Last but not least, I wanna thank me, for believing in me, for 

doing all this hard work, for having no days off, for never 

quitting, for always being a giver and tryna give more than i 

recieve, for tryna do more right than wrong, for just being me at 

all times. 
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9. Pembaca yang budiman, semoga dengan membaca skripsi ini 

pembaca dapat mengambil hikmah dan pelajaran yang ada di 

dalamnya.  

Kepada mereka semua, penulis sampaikan “jazakumullah 

ahsanal jaza’, wa jazakumullah khairan katsiran”. Penulis sadar 

bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan 

dan kekeliruan. Kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis 

harapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi 

ini bermanfaat, baik bagi penulis maupun bagi pembaca pada 

umumnya. Aamiiin. 
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KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrahmanirrahiim 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah SWT yang telah 

memberikan kasih, sayang, dan kemudahan hingga akhirnya peneliti 

dapat menyelesaikan penelitian dengan judul Sikap Toleransi Beragama 

Masyarakat Desa Payaman (Kajian QS. Al-Kafirun). Sholawat dan salam 

kami haturkan kepada suri taudalan ummat Islam yakni baginda Nabi 

Muhammad SAW. 

Skripsi ini penulis susun guna memenuhi salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S.1) di Institut Agama Islam 

Negeri (IAIN) Kudus. Dalam proses penyusunan skripsi ini, peneliti 

banyak mendapatkan bantuan dan semangat serta saran dan bimbingan 

dari berbagai pihak. Untuk itu, peneliti sampaikan rasa terimakasih 

kepada: 

1. Dr. H. Mudzakir, M.Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam 

Negeri (IAIN) Kudus yang telah memberikan kebijakan-kebijakan 

terbaik hingga skripsi ini selsai. 

2. Dr. H. Masrukhin, M. Pd., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus.  

3. Dr. Abdul Karim, SS., MA., selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-

Quran dan Tafsir (IQT) IAIN Kudus. 

4. Hj. Istianah M. A., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah 

sabar, meluangkan banyak waktu, tenaga dan fikiran untuk 

mengarahkan hingga skripsi ini bisa terselesaikan. 

5. Keluarga besar Civitas Akademik Fakultas Ushuluddin IAIN 

Kudus, khususnya para dosen yang sudah berbagi ilmu untuk 

penulis. 

6. Anisa Listiana, M.Ag., Selaku Kepala Perpustakaan Institut Agama 

Islam Negeri (IAIN) Kudus yang telah memberikan fasilitas dan 

pelayanan perpustakaan terbaik yang secara tidak langsung 

mendukung proses selesainya skripsi ini. 

7. Serta semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak bisa 

penulis sebutkan satu-persatu, yang telah dengan tulus ikhlas 

memberikan doa dan dukungan hingga dapat terselesaikannya 

skripsi ini. 

 

Akhirnya penulis hanya dapat memberikan balasan dengan doa, 

semoga Allah SWT memberikan pahala atas kebaikan mereka. Penulis 

harap semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi diri sendiri dan 
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orang lain, untuk menjadi sumber literasi dan lain sebagainya, khususnya 

untuk bidang Ilmu Al-Quran dan Tafsir. 
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