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MOTO 

 

َٰٓأَيُّهَا ٱلَِّزيَن َءاَهنُىْا ََل جَحَِّخُزوْا بِطَانَة   ن يَ  لُىنَُكن   ََل  ُدونُِكن   هِّ  يَأ 

واْ  َخبَاَل   فِي  بََذتِ  قَذ   َعنِحُّن   َها َودُّ ِهِهن  َوَها جُخ  َى  َضآَُٰء ِهن  أَف  بَغ  ٱل 

قِلُىَن  ِثِۖ إِن ُكنحُن  جَع  َٰٓيَ  بَُشُۚ قَذ  بَيَّنَّا لَُكُن ٱۡل   ١١١ُصُذوُسهُن  أَك 
 

Artinya: 
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi 

teman kepercayaanmu orang-orang yang, di luar kalanganmu 

(karena) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemudharatan 

bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah 

nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan 

oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. Sungguh telah Kami 

terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu memahaminya 

(Q.S Ali Imran:118)
1
 

  

                                                 
1
 Al qur’an, Ali Imran ayat 118, Al-Qur’an Dan Terjemahnya Dengan 

Transliterasi Latin, Departemen Agama RI (Surabaya: Mekar Surabaya, 2002), 

108. 
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PERSEMBAHAN 

 
Bismillahirrahmanirrahim, 

saya persembahkan skripsi saya kepada: 

 

 Kedua orang tua yang selalu mendoakan, mencurahkan kasih 

sayang dan perhatiannya, serta tidak lupa untuk perjuangan dan 

pengorbanan beliau yang begitu besar kepadaku. 

 Keluarga yang telah memberi dukungan dan semangat kepadaku 

untuk segera menyelesaikan skripsi ini. 

 Teman dan sahabatku yang selalu mendampingi dan memberi 

support dalam mengerjakan skripsi ini. 

 Guru dan dosen yang selalu berbagi ilmu dan pengalamannya 

saat mengajar. Tidak ada rasa ucapan bahagia yang setinggi-

tingginya, karena beliaulah bisa menjadikan pribadi untuk selalu 

berusaha dalam mencari ilmu. 

 Dan untuk dirimu yang menyemangatiku dalam mengerjakan 

karyaku, semoga semangatmu, doamu dan usahamu kelak akan 

mendapatkan sesuatu yang tidak terduga nantinya. 

 Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian 

skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan 

menteri pendidikan dan Kebudayaan republik Indonesia (Nomor 

158/1987) 

Konsonan Tunggal 

No 
Huruf 

Arab 
Nama 

Huruf Latin 
Keterangan 

 Alif ا  .1
Tidak 

dilambangkan 
Tidak dilambangkan 

 Ba’ B Be ب  .2

 Ta’ T Te ت  .3

 Sa’ Sl Es (dengan titik di atas) خ  .4

 Jiim’ J Je ج  .5

 Ha’ H{ Ha (dengan titik di bawah) ح  .6

 Kha’ Kh Ka dan Ha خ  .7

 Dal D De د  .8

 Zal Z Zet (dengan titik di atas) ر  .9

 Ra’ R Er س  .10

 Zai Z Zet ص  .11

 Sin S Es س  .12

 Syin Sy Es dan Ye ش  .13

 Sad S} Es (dengan titik di bawah) ص  .14

 Dad D} De (dengan titik di bawah) ض  .15

 Ta’ T} Te (dengan titik di bawah) ط  .16

 Za’ Z} Ze (dengan titik di bawah) ظ  .17

 ain ‘ Koma terbalik di atas‘ ع  .18

 Gain G Ge غ  .19

 Fa’ F Ef ف  .20

 Qaf Q Qi ق  .21

 Kaf K Ka ك  .22

 La L ‘El ل  .23

 Mim M ‘Em م  .24

 Nun N ‘En ن  .25

 Waw W We و  .26

 Ha’ H Ha ه  .27

 Hamzah , Apostrof ء  .28

 Ya’ Y Ye ي  .29

 

Untuk bacaan panjang ditambah: 

 ȃ : ا

ȋ : اي   ȗ :                   او 
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KATA  PENGANTAR 

 
Alhamdulillah, Segala puji syukur hanya tercurah kepada-Nya 

yang telah melimpahkan Rahmat, Taufiq, Hidayah serta Inayah-Nya, 

sehingga atas iringan Ridho-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini 

walaupun belum mencapai sebuah kesempurnaan. Namun dengan 

harapan semoga karya ini dapat bermanfaat. 

Sholawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada beliau Nabi 

Agung Muhammad SAW yang menjadi cahaya di atas cahaya bagi 

seluruh alam, beserta keluarga sahabat yang peneliti selalu harapkan 

syafaatnya di hari kiamat nanti. 

Berkat Karunia dan Ridho-Nya peneliti dapat menyelesaikan 

penyusunan skripsi guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) di 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus dengan judul: “Pengaruh 

Teman Sebaya Terhadap Kedisiplinan Siswa Dalam Tadarus Al-

Qur’an Di MTs NU Miftahul Ulum Loram Kulon Kudus Tahun 

2019”. 

Dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada 

berbagai pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung telah 

berkenan memberikan kontribusi berupa bimbingan,  saran-saran ataupun 

tenaga, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu 

peneliti menyampaikan banyak terima kasih kepada: 

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

Kudus yang telah menyetujui pembahasan skripsi ini. 

2. Dr. H. Abdul Karim, M. Pd selaku Dekan Tarbiyah IAIN Kudus 

yang telah memberikan arahan tentang penelitian skripsi ini. 

3. Drs. Ulin Nuha, M. Pd. selaku Dosen Pembimbing yang telah 

bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan 

bimbingan, pengarahan dalam penyusunan skripsi ini. 

4. Ibu Heny Kristiana Rahmawati, M. Pd. I. selaku Asisten Pembimbing 

yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberi arahan dan 

bimbingan dalam penyusunan skripsi ini hingga akhir. 

5. Anisa Listiana, M. Ag, selaku Kepala Perpustakaan Institut Agama 

Islam Negeri Kudus beserta seluruh petugas perpustakaan yang telah 

memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam 

penyusunan skripsi ini. 

6. Para dosen dan staf pengajar di lingkungan Institut Agama Islam 

Negeri Kudus yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga 

peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 
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7. Bapak Kepala Madrasah dan segenap staf pegawai MTs NU Miftahul 

Ulum Loram Kulon Kudus yang telah memberi informasi dalam 

melengkapi penyusunan skripsi ini.  

8. Sahabatku, teman-teman kelas L-PAI angkatan 2015, teman-teman 

PPL MAN 2 Kudus, dan teman-teman KKN MTs NU Tamrinut 

Thullab Undaan yang telah membantu serta memberi semangat 

kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.  

9. Semua teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu demi satu yang 

saling memberi motivasi dan semangat dalam penyusunan skripsi ini. 

10. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini 

yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT 

membalas amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari 

yang mereka berikan. 

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari 

kesempurnaan dan masih banyak kekurangan karena keterbatasan ilmu 

yang peneliti ketahui. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan 

saran yang membangun dari semua pihak. Pada akhirnya peneliti 

berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Aamiin. 

 

Kudus, 6 November 2019 

Peneliti, 
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