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MOTTO 

 

          ...... 

“Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, 

Yaitu Al kitab (Al -Quran) .....(Q.S. Al-Ankabut : 45)1 

 

 

  

                                                             
 1 Surat al-ankabut dan terjemahannya. Departemen RI. 2002. Hal. 324  
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Seraya memohon ridlo Allah SWT dan syafa’at Rasulullah SAW dengan tulus 

ikhlas penulis persembahkan dan dedikasikan skripsi ini kepada: 
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dan ibunda Siti Munfidah tercinta yang kasih sayangnya tidak pernah 
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disebutkan satu persatu…Terimaksih untuk kalian semua 
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KATA PENGANTAR 

Bismillahhirrahmanirrahim 

 

Alhamdulillah, Maha Suci Allah SWT dengan segala keagungan dan 

kebesaranNya. Segala puji syukur hanya milik Allah yang telah melimpahkan 

rahmat, taufiq, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga atas iringan ridhoNya penulis 

dapat menyelesaikan skripsi ini. Walaupun belum mencapai kesempurnaan, 

namun harapan kecil penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat. 

Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan ke haribaan beliau baginda 

Rasulullah Muhammad SAW, pembawa rahmat bagi makhluk sekalian alam dan 

juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan para tabi’in serta kepada seluruh 

umatnya. Berkat karunia dan ridlo-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan 

penyusunan skripsi guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) dalam ilmu 

Tarbiyah Program Studi Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Agama Islam 

Negeri (STAIN) Kudus dengan judul “Pola Pembelajaran Baca Tulis Al-

Qur’an Bagi Santri Yang Sedang Dalam Proses Penyembuhan Gangguan 

Kejiwaan (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Roudlotun Nasyi’in Ash-

Shiddiqiyyah Desa Dadapan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang)”.  

 Dalam penyusunan skripsi ini, tentu saja tidak mutlak usaha pribadi, 

melainkan hasil kerja sama dengan berbagai pihak yang memberikan sumbangsih 

material, spiritual baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu sudah 

selayaknya apabila penyusun menyampaikan terima kasih kepada yang   

terhormat : 

1. Dr. H. Fathul Mufid, M.S.I Selaku ketua STAIN Kudus yang telah 

memberikan izin penelitian sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan. 

2. Dr. H. Kisbiyanto, S.Ag, M.Pd Selaku ketua jurusan Tarbiyah STAIN Kudus 

yang telah memberikan bimbingan dan persetujuan tentang penulisan skripsi. 

3. Muzdalifah, M. Si, selaku pembimbing yang telah bersedia membagi waktu, 

tenaga dan fikiran untuk melakukan bimbingan dalam penulisan skripsi. 
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segenap karyawannya yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan 

yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini 

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

berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan 

skripsi ini. 

6. Ayahanda Ridwan dan Ibunda Siti Munfidah selaku orang tua kandung 

tercinta yang senantiasa mendidik dengan penuh kasih sayang, mendoakan 

dan memotivasi penulis sehingga dapat melahirkan karya ini. 

7. Kepada keluarga besar Pondok Pesantren Roudlotun Nasyi’in Ash-

Shiddiqiyyah yang telah memberikan izin untuk penelitian terutama bapak 

Muhammad Abadi serta keluarga besarnya yang tidak bisa disebutkan satu 
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Terimakasih atas pengorbanan dan jerih payahnya, serta bantuan tersebut 

diatas penyusun mengucapkan banyak terimakasih semoga amal beliau di terima 

oleh Allah SWT dan mendapatkan balasan dari-Nya. 

Akhirnya penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari 

kesempurnaan. Oleh karenanya, kritik dan saran yang sifatnya konstruktif selalu 

penulis nantikan demi perbaikan di masa mendatang. Harapan dari penulis 

semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca 

umumnya, dan semoga menjadi amal pengabdian penulis terhadap agama, bangsa 

dan Negara. Amin………. 
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