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PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 
 

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, saya 

Muhimmatul Anifah NIM 1410110573 menyatakan dengan 

sesungguhnya bahwa skripsi ini: 

1. Seluruhnya merupakan karya saya sendiri dan belum 

pernah diterbitkan dalam bentuk dan untuk keperluan 

apapun; dan 

2. Tidak berisi materia; yang pernah ditulis orang lain 

kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang 

dijadikan rujukan dalam penulisan skripsi ini. 

Saya bersedia menerima sanksi apabila di kemudian hari 

ditemukan ketidakbenaran pernyataan saya ini. 

 

 

 

Kudus, 30 April 2019 

Yang Menyatakan, 

 

 

 

 
 

 

Muhimmatul Anifah 

NIM. 1410110573 
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Motto 

 

                      

                     

           

 

Artinya : diwajibkan atas kamu berperang, Padahal berperang itu 

adalah sesuatu yang kamu benci. boleh Jadi kamu membenci 

sesuatu, Padahal ia Amat baik bagimu, dan boleh Jadi (pula) kamu 

menyukai sesuatu, Padahal ia Amat buruk bagimu; Allah 

mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. (Q.S Al-Baqarah:216)
1
 

 

                                                           
1 Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, KBBI 

Daring, diakses dari https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/implementasi,pada tanggal 

11 Mei 2018 pukul 21.00.  

 



 

 

vi 
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Alhamdulillah, TsummalHamdulillah Atas berkat rahmat, karunia, 

hidayah, serta taufiq allah 

SWT, ku persembahkan skripsi ini kepada: 

 

 Kedua orang tua (Mulyani & Ummi Kultsum) 

 Suami (Imam Nur Aziz) 

 Anakku Sayang (Abdul Hamid Aziz) 

 PPTQ An-Nasuchiyyah 

  Kelas O-PAI Angkatan 2014 

 

Semoga bermanfaat 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Konsonan Tunggal Vokal 

 Tanpa ا L/l ل Sy/sy ش B/b ب

tanda 

 M/m ... A/a م Ṣ/ṣ ص T/t ت

 N/n ... I/i ن Ḍ/ḍ ض Ṡ/ṡ ث

 W/w ... U/u و Ṭ/ṭ ط J/j ج

 H/h Mᾱdd ھ Ẓ/ẓ ظ Ḥ/ḥ ح

 عَ  KH/kh خ

awal 
‘A/‘ɑ 

 ء
akhir 

A᾽/a᾽ ب ا Bᾱ 

 D/d د
 ع

akhir 
A᾽/ɑ᾽ ء awal A/a َِب Bī 

 Bū بُ وَ  Y/y ي G/g غ Ż/ż ذ

 F/f Tasydīd Yᾱ᾽nisbɑh ف R/r ر

 fɑlɑkiy ف  ل ِكيَ  ɑbb ا بَ  Q/q ق Z.z ز

 ɑlamiy‘ ع ال ِميَ  rɑbb ر بَ  K/k ك S/s س

‘Ain 

Hamzah 

 di Belakang 

‘Ain Hamzah  

di-wɑqf 
 الْ 

Vokal 

Rangkap 

-ɑl ال ُفُرو عَُ qɑrɑ‘ɑ ق  ر عَ 

furū‘ 
-ɑl ال ق م رَُ

qɑmɑr  َغ ْي ِي gɑirī 

ق ض اءَُالَ  qɑrɑ᾽ɑ ق  ر ءَ   ɑl-

qɑḍᾱ᾽ 
-ɑl الشَّم سَُ

syɑms  َش ي ئ syɑi᾽un 

Kata Majemuk 

dirangkai 
Kata Majemuk dipisah Tɑ᾽ Mɑrbūṭɑh 

َج  اُلَ
ي نَِ ي نَِ Jɑmᾱluddīn الدِّ -Jɑmᾱl ɑl َج  اُلَالدِّ

Dīn 
 sᾱ‘ɑh س اع ةَ 
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KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrahmaanirrahiim  

 

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, 

taufiq dan hidayah-Nya, sehingga pada kesempatan ini penulis 

dapat menyelesaikan skripsi ini. 

Skripsi yang berjudul “Implementasi Adabu Hifdzil Qur’an 

dalam Meningkatkan Kedisiplinan Santri di Pondok Pesantren 

Tahfidzul Qur’an An-Nasuchiyyah Ngembal Rejo Bae Kudus” ini, 

telah disusun dengan sungguh-sungguh sehingga memenuhi salah 

satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada IAIN 

Kudus. 

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan 

bimbingan, saran-saran dari berbagai pihak sehingga penulisan 

skripsi ini dapat terealisasikan. Untuk itu penulis menyampaikan 

terima kasih kepada: 

1. Bapak Dr. H Mundakir, M.Ag, selaku Rektor Institut Agama 

Islam Negeri (IAIN) Kudus. 

2. Bapak  Dr. H. Abdul Karim, M.Pd, selaku Dekan Fakultas 

Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus. 

3. Bapak Dr. Masturin, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing dan 

Bapak Andi Asyhari, M.Pd, selaku Asisten Dosen 

Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, 

dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam 

penyusunan skripsi ini. 

4. Ibu Anisa Listiana, M.Ag, selaku Kepala Perpustakaan IAIN 

Kudus yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan 

yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini. 

5. Para Dosen/Staf Pengajar IAIN Kudus, yang telah membekali 

berbagai pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini. 

6. Bapak A. Zunus, M.Ag selaku Ketua Yayasan Pondok 

Pesantren Tahfidzul Qur’an An-Nasuchiyyah Ngembal Rejo 

Bae Kudus yang telah memberikan izin dan layanan data yang 

diperlukan dalam penyusunan skripsi ini. 

7. Bapak Alif Fahrurriza S.Ag, selaku ustadz kitab At-Tibyan Fi 

Hamalatil Qur’an yang telah banyak membantu dalam 

penyelesaian skripsi ini. 
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8. Ayah dan Ibunda tercinta yang selalu memberikan dukungan 

atas penyusunan skripsi ini. 

9. Suami, anak dan keluarga tersayang yang selalu menjadi 

inspirasi dan sumber motivasi dalam penyusunan skripsi ini. 

10. Sahabat-sahabatku yang telah memberikan motivasi dan 

bantuan seperlunya untuk mewujudkan harapan dan anganku 

sebagai awal menggapai cita-cita.. 

11. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. 

Akhirnya penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini 

masih jauh mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya. Namun, 

penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis 

khususnya dan bagi pembaca umumnya. 

 

Kudus, 30 April 2019 

Penulis, 

 

 

 

Muhimmatul Anifah 

NIM. 1410110573 

 

 

 

 


