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MOTTO 

 

ْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكلُّ اُولَِئَك   ۗ  َوََل تَ ْقُف َمالَْيَس َلَك ِبِه ِعلٌم  ِانَّ السَّ
 َكاَن َعْنُه َمْسئُ ْوًَل 

“Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. 

Karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semua itu akan diminta 

pertanggungjawabannya”
1
 

                                                           
1 Al-qur‟an Surat Al- Isra‟ ayat 36,  Al-qur’an dan Terjemahannya, (Bogor: 

Penerbit Sabiq, 2009). 285. 
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PERSEMBAHAN 

Dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil „Alamin segala puji 

syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan ridhonya yang telah 

memberikan kekuatan serta kemudahan bagi hambanya. Shalawat serta 

salam juga senantiasa dihaturkan pada Junjungan Agung Nabi 

Muhammad SAW semoga mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. 

Seiring dengan untaian doa serta rasa syukur yang teramat besar, penulis 

persembahkan karya tulis ilmiah ini kepada: 

1. Teruntuk kedua orang tuaku yang teramat kusayangi dan 

kucintai. Bapak Noor Khotib serta Ibu Siti Roisah yang tak henti-

hentinya mengalirkan doa serta semangat kepada buah hatinya 

yang nakal ini. Semoga Bapak dan Ibu selalu berada di bawah 

lindungan rahmat Allah SWT dan apa yang kalian impikan 

segera terkabulkan. Sehat selalu Bapak dan Ibu, doakan putrimu 

ini sukses agar dapat membuat Bapak dan Ibu bangga. 

2. Teruntuk Kakakku tercinta Fina Nahdiyah beserta keluarga 

kecilnya yang selalu mewarnai hari-hariku. Kalian yang selalu 

hadir di kala jenuh serta patah sedang melandaku. Memberiku 

untaian motivasi dan suntikan semangat untuk terus berusaha 

kembali. Semoga kalian selalu bahagia di bawah lindungan Sang 

Maha Kuasa. 

3. Teruntuk keponakan kecilku yang lucu Arofah Ainun Naja, yang 

setiap hari menghiburku dengan segala kelucuan serta 

keimutannya. Maafkan tantemu ini yang sering jail dan nakal. 

Sehat terus ya Dek, mari kita sama-sama membanggakan orang 

tua kita masing-masing.  

4. Teruntuk sahabat paket lengkapku Zakiyatul Mabruroh dan 

Sumi‟ah, yang selalu hadir menemaniku disaat suka dan dukaku. 

Menjadi tempatku mencurahkan segala kepenatan dan 

kebimbangan. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Konsonan Tunggal Vokal 

 ا L/l ل Sy/sy ش B/b ب
Tanpa 

tanda 

ۗ  . M/m م Ṣ/ṣ ص T/t ت .. A/a 

ۗ  . N/n ن Ḍ/ḍ ض Ṡ/ṡ ث .. I/i 

ۗ  . W/w و Ṭ/ṭ ط J/j ج .. U/u 

 H/h Maad ه Ẓ/ẓ ظ Ḥ/ḥ ح

 Bā بَا ‟akhir A‟/a ء awal „A/‟a ع KH/kh خ

 Bī بِيْْ awal A/a ء ‟akhir A‟/a ع D/d د

 Bū بُوْْ Y/y ي G/g غ Ẑ/ẑ ذ

 F/f Tasydid Yā nisbah ف R/r ز

 فَلَِكيّْ Abb ا ب   Q/q ق Z/z ز
Falaki

y 

ب   K/k ك S/s س ِميَّْعالَْ Rabb ر   
„ālami

y 

„Ain/Hamzah di 

Belakang 

„Ain/Hamzah di-

waqf 
 الْْ

Vocal 

Rangkap 

 اْلفُُرْوعُْ Qara‟a قََرعَْ
Al-

furū‟ 
 اْلقََمرُْ

Al-

qama

r 
 Gairī َغْيِريْْ

 اْلقََضاءُْ Qara‟a قََرءَْ
Al-

qaḍā 
 الشَّْمسُْ

Al-

syam

s 
 َشْيءِْ

Syai‟u

n 

Kata Majemuk 

 Dirangkai 

Kata Majemuk  

Dipisah 
Tā Marbutah 

َجَماُلْ

يْهِْ  الدِّ
Jamāluddīṉ 

َجَماُلْ

يْهِْ  الدِّ
Jamāl Al-Dīṉ َساَعة Sā‟ah 
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KATA PENGANTAR 

ْيم ح  ن  الر  ْحم   ب ْسم  َّللا   الر 

Alhamdulillahi Rabbil „Alamin, segala puja dan puji syukur atas 

kehadirat Allah SWT senantiasa peneliti haturkan atas limpahan rahmat, 

taufiq serta hidayah-Nya. Atas segala rahmat dan ridho-Nya, peneliti 

berhasil menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Gaya Belajar 

dalam Meningkatkan Konsentrasi Siswa pada Kegiatan Tahfidz Kelas 

VIII MTs Nahdlotussibyan Wonoketingal Karanganyar Demak” yang 

disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar 

Sarjana Strata Satu (S1) pada Jurusan Tarbyah Prodi Pendidikan Agama 

Islam IAIN Kudus. 

Sholawat serta salam senantiasa dihaturkan kepada Baginda Agung 

Nabi Muhammad SAW, yang selalu menjadi suri tauladan serta 

Junjungan Agung bagi umat Islam. Semoga kita selalu mendapatkan 

syafaatnya di hari akhir nanti Amin. Selanjutnya dengan penuh kesadaran 

serta kekurangan dalam penyusunan skripsi ini tidak pernah lepas dari 

bantuan beberapa pihak yang baik secara langsung maupun secara tidak 

langsung memberikan bantuan serta suntikan semangat dengan tulus dan 

ikhlas. Maka sudah sepantasnya peneliti menghaturkan terima kasih yang 

setinggi-tingginya dan sebesar-besarnya kepada beliau: 

 

1. Dr. Mundakir, M. Ag selaku Rektor IAIN Kudus. 

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

Kudus. 

3. Dr. Adri Efferi, M. Ag selaku dosen pembimbing yang telah 

bersedia meluangkan waktu sibuknya untuk memberikan arahan 

serta bimbingan kepada peneliti selama proses penyusunan skripsi. 

4. Muhammad Shobirin, M. Pd selaku dosen pembimbing yang juga 

telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan arahan 

serya bimbingan selama proses penyusunan skripsi. 

5. Anisa Listiana, M. Ag selaku kepala perpustakaan IAIN Kudus yang 

telah memberikan ijin dan layanan perpustakaan yang diperlukan 

selama proses penyusunan skripsi. 

6. Segenap dosen dan staf pengajar di lingkungan IAIN Kudus yang 

telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan pengalaman sehingga 

penulis mampu memberikan yang terbaik dalam penyusunan skripsi 

ini. 
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7. Ibu Ainur Rohmah, S. Pd. I selaku kepala sekolah MTs 

Nahdlotussibyan Wonoketingal Kranganyar Demak yang telah 

memberikan ijin dan peluang untuk melaksanakan penelitian di 

Madrasah tersebut. 

8. Segenap jajaran Bapak dan Ibu guru si MTs Nahdlotussibyan 

Wonoketingal Karanganyar Demak yang telah memberikan 

sumbangsih yang besar selama penelitian ini dilaksanakan. 

9. Teruntuk diriku sendiri yang telah berusaha dengan sangat keras. 

Terima kasih untuk kerja samanya selama ini dan maafkan aku yang 

terlalu banyak memforsir diri dan kurangnya disiplin diri. 

10. Teruntuk sahabat-sahabatku Diah Kurnia Ramadhani yang telah 

menemaniku sedari kecil. Anisa‟ Ayu Saraswati yang selalu 

menghiburku dengan candaan unfaedahnya. Nailis Shofa Maharani 

yang selalu menjadi tempat ngobrol dunia perdrakoran. Terima kasih 

kalian telah bersedia menjadi tempatku berbagi keluh kesah dan 

teman bermain. Terima kasih untuk segala kesetiaannya yang tak 

pernah lekang termakan usia, kalian lah yang terbaik. 

11. Sahabat paket lengkapku keluarga Alay yang teramat ku sayangi. 

Dari sahabat, saudara, teman curhat, bahkan sempat menjadi saingan 

di sekolah. Terima kasih karena selalu bersedia menjad tempat 

curhatku dan teman seperjuanganku. Mom Silvi, Tan Ayuk, Mak 

Yan, Kak Zaza, dan Dek Sum, kalianlah yang terbaik dan terima 

kasih telah mendukung Baba kecil ini. 

12. Sahabat-sahabatku yang ku sayangi Shilfina, Viki Nurhayati 

Sholihah, Nailatul Imamah, Falis Istianah serta rekan-rekan C-PAI 

angkatan 2016. Semoga kita selalu menjadi sahabat di dunia dan di 

surga-Nya. 

13. Ketujuh pangeran Army, BTS yang selalu memberikan karya 

terbaiknya untuk dunia agar selalu menjadi diri sendiri. Love 

Yourself and Be Yourself.  

14. Keluarga Mintul di KKN Posko 046, terima kasih untuk kalian. 

Selama dua bulan telah mengajarkanku bagaimana hidup mandiri. 

15. Almamater IAIN Kudus tercinta. 

16. Seluruh pihak yang membantu penyusunan skripsi ini yang tidak 

bisa disebutkan satu persatu. 

Atas segala jasa yang dengan tulus diberikan, penulis hanya 

mampu membalas dengan memanjatkan do‟a kepada Allah SWT, semoga 

mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Yang Maha Kuasa. 

Aminnn. 
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Akhirnya, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih 

jauh dari kesempurnaan, sehingga kritik dan saran sangat penulis 

harapkan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan 

pembaca. 

 

Kudus, 03 November 2020 
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NIM 1610110092 

 


