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PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 
Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, saya Ainun 

Najib  NIM 1610110017 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 material 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, 29 September 2020 

Yang menyatakan,  

  

 

 

 Ainun Najib 

NIM. 1610110017 
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MOTO 
“Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar  

maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan” 

(Imam Syafi’i) 
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Dengan segala kerendahan hati dan mengucapkan rasa 

syukur kepada Allah swt. Skripsi ini penulis persembahkan kepada 

orang-orang yang telah mengiringi setiap langkah penulis dalam 

menyelesaikan penulisan skripsi ini, yaitu: 

1. Kedua orang tua, Bapak Mudhofar dan Ibu Muyasaroh 

yang selalu mendukung dan memberikan bantuan baik 

material maupun berupa do’a sehingga penulis dapat 

menyelesaikan pendidikan S1 di IAIN Kudus. 

2. Kakak, nenek, serta keluarga tercintaku yang selalu 

memberikan semangat, motivasi dan mendo’akan dalam 

setiap langkah ku. 

3. Bapak Hasan dan Ibu Fatimah yang selalu mendukung 

dan memberikan bantuan baik berupa do’a maupun 

material. 

4. Untuk dosen pembimbing saya Bapak Dr. Nadhirin, 

S.Ag, M. Pd dan asisten dosen pembimbing Ibu Hanik 

Malichatin, M. Pd yang selalu sabar untuk membimbing 

dan mengarahkanku dalam menyusun dan menyelesaikan 

skripsi ini. Terimakasih tak terhingga saya ucapkan. 

5. Segenap guru, karyawan dan peserta didik MA NU 3 

Ittihad Bahari Bonang Demak yang telah memberi izin 

penelitian, membantu dalam pengumpulan data dan 

memberi pengarahan serta do’a dalam menyelesaikan 

skripsi ini. 

6. Sahabat-sahabatku seperjuangan kelas A-PAI angkatan 

2016 khususnya Muhammad Alfi Noor, Maljaul Ulum, 

Ahmad Fathurrohman, Luqman Hakim, Muhammad 

Rifqi Alhilmi, Muhammad Feri Fakhruddin dan teman-

teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. 

Terimakasih kebersamaan dan salingnya selama ini. 

Terima kasih untuk kalian yang telah setia berjuang 

bersam-sama mencari ilmu di almamater kita tercinta. 

7. Teruntuk temanku  Yuni Nur Afifah dan Devi Mulyani 

Indrawati kelas A-PAI angkatan 2016. Teman 

seperjuangan mengerjakan skripsi, terima kasih 

kebersamannya selama ini telah bersama-sama berjuang 

dari kita 0 hingga kita dapat menyelesaikan tugas skripsi 
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8. Keluarga besar mahasiswa Bidikmisi IAIN Kudus, dari 

semua angkatan umumnya dan khususnya angkatan 2016 

yang telah memberikan semangat, motivasi, dan 

dukungan yang mengesankan. 
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10. Segenap teman-teman KKN-IK kelompok 031 di MTs 

An Nur Daren, khususnya Muflichah terima kasih telah 

membantu penulisan skripsi ini sampai selesai dan 

teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu-

persatu terima kasih telah banyak memberikan 

pengalaman yang mengesankan. 

11. Teruntuk sahabat-sahabatku seperjuangan, keluarga besar 

Pandawa Sekawan  Squad yang tidak dapat penulis 

sebutkan satu-persatu terima kasih kebersamaan dan 

salingnya selama ini. Terima kasih telah memberi banyak 

pengalaman yang berharga. 

12. Tak lupa semua pihak yang telah membantuku dalam 

proses penyusunan ini. Semoga Allah SWT membalas 

atas segala kebaikan kalian semua dan melimpahkan 

rizki dan kemudahan hidup dalam setiap kesulitan dalam 

hidup kita semua. Aamiin Ya Rabbal Alamiin. 

13. Dan yang terakhir kepada para pembaca yan budiman 
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Kudus, 29 September 2020 

Peneliti 

 

 

Ainun Najib 

NIM. 1610110017  
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KATA PENGANTAR 
Assalamu’alaikum Wr.Wb  

Segala puji bagi Allah swt. yang telah melimpahkan rahmat, 

hidayah serta inayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaika 

skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna 

memperoleh gelar Sarjana Satu (S1) Ilmu Tarbiyah dalam program 

studi Pendidikan Agama Islam. Iringan sholawat dan salam semoga 

selalu tercurah kepada baginda Rasulullah saw. beserta keluarga, 

sahabat serta pengikutnya yang senantiasa setia atas jasa dan 

perjuangan besar beliau, sehingga peneliti dapat menikmati 

percikan cahaya pengetahuan keislaman serta selalu penilti nanti-

nantikan syafaatnya di hari kiamat kelak. 

Skripsi dengan judul “Penerapan Metode Musyafahah dalam 

Meningkatkan Kefasihan Membaca Al-Qur’an di MA NU 3 Ittihad 

Bahari Bonang Demak Tahun Pelajaran 2020/2021” ini merupakan 

salah satu syarat yang digunakan untuk memperoleh gelar Sarjana 

Pendidikan dalam ilmu Pendidikan Agama Islam pada Fakultas 

Tarbiyah IAIN Kudus. Proses penyusunan skripsi ini, peneliti 

banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai 

pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk 

itu peneliti menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih 

yang setulus-tulusnya kepada: 

1. Bapak Dr. H. Mundakir, M.Ag, selaku rektor IAIN Kudus 

yang telah memberikan izin penelitian sehingga skripsi ini 

dapat terselesikan 

2. BapakDr. H. Abdul Karim, M.Pd, selaku Dekan  Fakultas 

Tarbiyah IAIN Kudus yang telah memberikan bimbingan 

dan persetujuan penulisan skripsi 

3. Bapak Dr. Nadhirin, S.Ag, M. Pd, selaku dosen 

pembimbing skripsi dan Ibu Hanik Malichatin, M. Pd, 

selaku asisten dosen pembimbing skripsi yang telah sabar 

membimbing dan memotivasi serta memberikan arahan 

hingga terselesaikannya skripsi ini. 

4. Seluruh dosen dan staf pengajar di IAIN Kudus yang telah 

memberikan banyak ilmu pengetahuan dan motivasi belajar 

sampai penyelesaian studi. 

5. Bapak Drs. H. Riza Afthoni, M. Pd. I, selaku kepala 

madrasah dan Bapak Munajat, S. Pd. I, selaku guru Muatan 

Lokal musyafahahdi MA NU 3 Ittihad Bahari Bonang 
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Demak, yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk 

melaksanakan penelitian. 

6. Kedua orang tuaku Bapak Mudhofar dan Ibu Muyasaroh 

tercinta yang selalu memberikan semangat dan kasih 

sayang yang sangat berlimpah, sehingga peneliti mampu 

menyelesaikan skripsi ini. 

7. Bapak Hasan dan Ibu Fatimah yang selalu mendukung dan 

memberikan bantuan baik berupa do’amaupunmaterial. 

8. Rekan-rekan seangkatan khususnya kelas PAI-A tahun 

2016 yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah 

membantu penulis selama kuliah di IAIN Kudus, 

9. Sahabat-sahabatku dari keluarga besar Bidikmisi IAIN 

Kudus. 

10. Kepada seluruh pihak yang telah membantu menyelesaikan 

penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu 

persatu. 

Atas segala bentuk bantuan yang telah diberikan, peneliti 

mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan semoga 

amal baik mereka semua mendapatkan pahala yang berlipat ganda 

dari Allah swt. Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan 

skripsi ini belum lah sempuna dan masih terdapat banyak 

kekurangan. Untuk itu kritik dan saran yang membangun dari 

pembaca sangat penulis harapkan guna memperbaiki dan 

menyempurnakan skripsi ini. Harapan penulis semoga hasil skripsi 

ini dapat memberikan manfaat dan berguna untuk mengembangkan 

ilmu pengetahuan agama Islam di masa sekarang maupun yang 

akan datang. 

Wassalamu’alaikum Wr.Wb 

Kudus, 29 September 2020 

Peneliti, 

 

 

 

Ainun Najib 

NIM. 1610110017 
 


