
 

 

STUDI KORELASI PERILAKU DISIPLIN DAN PENGELOLAAN 

DIRI (REGULASI DIRI) SANTRI TERHADAP KUALITAS 

HAFALAN AL-QUR’AN DI PONDOK PESANTREN AL-

GHUROBAA’ TUMPANG KRASAK, JATI,  

KUDUS TAHUN 2015 

 

 

 

 

 

Skripsi 

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat 

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S1) 

Dalam Ilmu Tarbiyah 

 

 

Oleh: 

TRI UTAMI 

112401 

 

 

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS  

JURUSAN TARBIYAH PAI 

2016 



 

ii 
 

KEMENTERIAN AGAMA  

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  

KUDUS 
 

 

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING 

 

Kepada 

Yth. Ketua STAIN Kudus 

Cq. Ketua Jurusan Tarbiyah 

di- 

Kudus  

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb 

Diberitahukan dengan hormat, bahwa Skripsi saudara: Tri Utami,NIM: 112401, 

dengan judul: “Studi Korelasi Perilaku Disiplin dan Pengelolaan Diri 

(regulasi diri) Santri Terhadap Kualitas Hafal Al-Qur’an di Pondok 

Pesantren Al-Ghurobaa’Tumpang Krasak, Jati, Kudus Tahun 2015”, pada 

Jurusan Tarbiyah setelah dikoreksi dan diteliti sesuai aturan proses 

pembimbingan, maka skripsi dimaksud dapat disetujui untuk dimunaqosahkan.  

Oleh karena itu, mohon dengan hormat naskah skripsi tersebut diterima dan 

diajukan dalam program munaqosah sesuai jadwal yang direncanakan. 

Demikian, kami sampaikan terimakasih. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb 
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JudulSkripsi : Studi Korelasi Perilaku Disiplin dan Pengelolaan Diri 

(Regulasi Diri) Santri Terhadap Kualitas Hafalan Al-

Qur’an di Pondok Pesantren Al-Ghurobaa’ Tumpang 

Krasak, Jati, Kudus Tahun 2015 

 

 

 

Saya menyatakan bahwa apa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar 

hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian 

maupun seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi 

ini dikutip dan dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. 
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MOTTO 

 

(رواه البخاري)خيركم مه تعلم القر ان و علمه   

 

ArtinyA: ‘’sebAik-baik kamu sekalian adalah 

orang yang belajar Al-Qur’An dAn 

mengAjArkAnnyA’’(Hr. bukHAri) 
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mencurahkan tenaga dan fikirannya dalam mendidik, 

memberi bimbingan dan perhatiannya yang tak mampu 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta 

inayah-Nya, sehingga pada kesempatan ini penulis mampu menyelesaikan skripsi 
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dengan niat tulus ikhlas, maka kiranya tiada kata yang dapat penulis sampaikan 

sebagai penghargaan yang setinggi-tingginya dengan berbekal ucapan terima 

kasih, penulis sampaikan kepada beliau: 

1. Dr. H. FathulMufid, M.Si., selaku Ketua STAIN Kudus yang telah 

memberikan izin penelitian sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan. 
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