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MOTTO 

                             

Dan Sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu agar kami mengetahui 

orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, dan agar kami 

menyatakan (baik buruknya) hal ihwalmu. (QS. Muhammad/47:31) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PERSEMBAHAN 

Karya ini aku persembahkan buat: 

Ayah, Ibu, Istri dan anak-anakku Ainun Rofiq El-Husni, 

Aulia Radna El-Husni tercinta serta Saudara-Saudaraku terkasih. 

Semoga Alloh memberikan yang terindah dan selalu menyayangi mereka 

dunia akhirat. Amin . 

 



  

KATA PENGANTAR 

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan 

hidayah Nya, sehingga pada kesempatan ini penulis dapat menyelesaikan tesis ini. 

Tesis yang berjudul Model Pembelajaran Taḥfidẓul Al-Qur’an  Di MA Sirojul 

Anam Tayu ini disusun sehingga memenuhi salah satu syarat guna memperoleh 

gelar Magister dari Pasca sarjana STAIN Kudus. Dalam menyusun tesis ini 

penulis banyak mendapatkan dan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak 

sehingga penyusun tesis ini dapat terealisasikan. Untuk itu penulis menyampaikan 

terima kasih kepada: 

1. Dr. H. Fathul Mufid, M.S.I., sebagai Ketua STAIN Kudus yang telah 

merestui penulisan tesis ini. 

2. Dr. Adri Efferi, M.Ag., sebagai Direktur Pascasarjana STAIN Kudus yang 

telah memberikan arahan tentang penulisan tesis ini 

3. Dr. Muhammad Saekan, S.Ag. M.Pd..dan Dr. H. Abdul Karim, M.Pd. sebagai 

Dosen Pembimbing dan Dosen assisten pembimbing yang telah bersedia 

meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan, 

pengarahan dalam penyusunan tesis ini. 

4. Hj. Azizah, M.M. sebagai Kepala Perpustakaan STAIN Kudus yang telah 

memberikan ijin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam 

penyusunan tesis ini. 

5. Para Dosen dan seluruh staf pengajar di lingkungan STAIN Kudus yang 

membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan 

penyusunan tesis ini. 

6. Bapak Parto Kasim dan ibu Kadirah orang tua kandung penulis yang 

langsung maupun tidak telah membantu baik moral maupun material dalam 

penyusunan tesis ini dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu 

persatu. 

Akhirnya penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini masih jauh 

mencapai kesempurnaan dalam arti yang sebenarnya, namun penulis berharap 

semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan para pembaca pada 

umumnya. 

  

 Kudus 14 Desember 2016 

 Penulis, 

 

 

 Sutrisno, S.Pd.I 

 


