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PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 
 

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, Afin Nila 

Santi, NIM. 1610110456 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 ketidak benaran pernyataan saya ini. 

 
 

 

 

 

Kudus, 13 Oktober 2021 

 Yang Menyatakan, 

 

 
                                              

 
Afin Nila Santi 

NIM. 1610110456 
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MOTTO 

 

                     

                             

                     

 

Artinya : 
 

Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: 

"Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya 

Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: 

"Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan 

meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-

orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah 

Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. 
 

(Q.S. Al-Mujadalah: 11) 
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PERSEMBAHAN 

 
 

Alhamdulilah kupanjatkan kepada Allah SWT, atas segala 

rahmat dan juga kesempatan dalam menyelesaikan tugas akhir 

skripsi saya dengan segala kekurangannya. Segala syukur 

kuucapkan kepadaMu Ya Rabb, karena sudah menghadirkan orang-

orang berarti disekeliling saya. Yang selalu memberi semangan dan 

doa, sehingga skripsi saya ini dapat diselesaikan dengan baik. 

Untuk karya yang sederhana ini, maka saya persembahkan untuk: 

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Muhtadi dan Ibu Ruminah 

yang senantiasa membimbing, mendidik dan menyayangiku 

serta tak henti-hentinya yang selalu tulus mendoakanku. 

2. Suamiku, Mas Porwanto yang sangat saya sayangi, 

terimakasih untuk doa dan motivasinya yang senantiasa 

mewarnai keindahan dalam hidupku. 

3. Adekku Ihyak Ulumudin, serta keluarga yang tidak bisa 

saya sebutkan satu persatu yang selalu mendatangkan 

motivasi untukku, dan dukungan baik. 

4. Teman-teman baik seperjuangan dari Balekambang sampai 

IAIN Kudus. 

5. Seluruh teman-teman seperjuangan PAI-L 2016, atas segala 

kebersamaan dan kekeluargaan yang telah kita lalui 

bersama selama perkuliahan. 

6. Teman-teman KKN-IK 2019 MAWAS yang sudah menjadi 

keluarga baruku. 

7. Dan semua pihak yang telah membantu dalam 

menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu 

persatu. 
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KATA PENGANTAR 

 
Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa 

atas berkat, rahmat serta karunia-Nya, Penulis dapat menyelesaikan 

skripsi berjudul : Upaya Mengatasi Kesulitan Pembelajaran Ilmu 

Tajwid dan Menghafal Al-Qur’an Pada Masa Pandemi (Studi Kasus 

di SMP Islam Sultan Agung Jepara) 
Skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu persyaratan 

ujian guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) pada 

Progam Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah. 

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh 

dari sempurna, dan banyak kekurangan baik dalam metode 

penulisan maupun dalam pembahasan materi. Hal tersebut 

dikarenakan keterbatasan kemampuan Penulis. Sehingga Penulis 

mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun mudah-

mudahan dikemudian hari dapat memperbaiki segala kekuranganya. 

Dalam penulisan skripsi ini, Penulis selalu mendapatkan 

bimbingan, dorongan, serta semangat dari banyak pihak. Oleh 

karena itu Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada pembimbing yang terhormat, yakni Yth. Bapak H. 

Saiful Mujab, M.SI selaku Dosen Pembimbing, yang telah 

meluangkan waktunya, tenaga dan pikirannya untuk membimbing 

Penulis dalam penulisan skripsi ini, selain pembimbing Penulis juga 

ingin mengucapkan banyak rasa terima kasih kepada : 

1. Yth. Bapak Dr. H. Mudakir, M.Ag selaku Rektor Institut 

Agam Islam Negeri Kudus. 

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

Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Kudus. 

3. Seluruh Staf Dosen dan Karyawan Fakultas Tarbiyah Institut 

Agama Islam Negeri Kudus. 

4. SMP Islam Sultan Agung Jepara yang telah mengijinkan untuk 

menjadikan sebagai objek penelitian. 

5. Kedua orangtua, suami dan serta keluarga yang tidak bisa saya 

sebutkan satu persatu yang telah memberikan dorongan dan 

doa sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

6. Buat temen-temen angkatan 2016 khususnya Prodi Pendidikan 

Agama Islam yang saya cintai. 

7. Dan semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan 

skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. 
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Akhirnya, Penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada 

semua pihak dan apabila ada yang tidak tersebutkan Penulis mohon 

maaf, dengan besar harapan semoga skripsi yang ditulis oleh 

Penulis ini dapat bermanfaat khususnya bagi Penulis sendiri dan 

umumnya bagi pembaca. Bagi para pihak yang telah membantu 

dalam penulisan skripsi ini semoga segala amal dan kebaikannya 

mendapatkan balasan yang berlimpah dari Tuhan YME, Amiiin. 

 

 

Kudus, 13 Oktober 2021 

 Penulis, 

 

                                     
Afin Nila Santi 

NIM. 1610110456 

  


