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MOTTO 

                          

                            

             

Artinya: “Barangsiapa menghendaki kehidupan sekarang 
(duniawi), Maka Kami segerakan baginya di dunia itu apa 

yang Kami kehendaki bagi orang yang Kami kehendaki dan 
Kami tentukan baginya neraka Jahannam; ia akan 

memasukinya dalam Keadaan tercela dan terusir. dan 
Barangsiapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan 

berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh sedang ia 
adalah mukmin, Maka mereka itu adalah orang-orang yang 

usahanya dibalasi dengan baik”1. (QS. Al-Isro’: 18-19) 

 

 

 

 

 

  

                                                             
1
Al-Quddus, Al-Qur’an Terjemah, Kudus: CV. Mubarokatan Thoyyibah kudus 
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PERSEMBAHAN 

 

Alhamdulillahi robbil ‘alamiin....  

Puji syukur kupanjatkan kepada-Mu Ilahi Robbi, hingga berkat 

rahmat dan hidayah~Mu aku mampu menyelesaikan skripsi ini... 

Ya Robbi, sekiranya tulisanku ini Engkau beri nilai dan arti, 

maka nilai dan arti tersebut kupersembahkan kepada: 

 Ayah dan Ibuku tercinta yang senantiasa mendidikku, 

menyayangi dan mengasihiku serta selalu mendoakan agar 

tercapai cita-citaku. Terima kasih yang tak terhingga yang 

dengan tulus memberikan kasih sayang dan nasehatnya untuk 

ku.. 

 Saudaraku yang selalu mengingatkan, mendukung, 

menghibur dengan canda tawanya, serta keponakanku yang 

lucu yang selalu memberikan senyuman dan tawa sebagai 

obat dikala aku sedang sedih.. 

 Dosen dan Guruku tercinta yang tiada lelah mendidik dan 

membimbingku. Bekal ilmunya akan aku jadikan penerang 

disetiap langkah kehidupanku.  

 Tak lupa teman-temanku PPL  n KKN  yang telah membantu, 

dan memotivasi untuk penyelesaikan studiku.. 

 Teman-temanku semuanya yang tidak dapat aku sebut satu 

persatu,.. 

 Tak lupa juga bagi semua pembaca yang budiman dan 

pemerhati sekalian... 

Semoga kita selalu dalam Ridho-Nya.. 

                      Amiin Ya Robbal’Alamin.....!! 
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KATA PENGANTAR 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan 

hidayahNya, sehingga pada kesempatan ini penulis dapat menyelesaian skripsi ini. 

Skripsi yang berjudul “Implementasi Pembelajaran Tajwid Menggunakan 

Kitab Risalatul Qurro’ Wal Huffadh Di Pondok Pesantren Tahfidh Putra Al-

Ghurobaa’ Tumpangkrasak Jati Kudus Tahun 2016/2017” ini,  telah disusun 

dengan sungguh-sungguh sehingga memenuhi salah satu syarat guna memperoleh 

gelar Sarjana Strata Satu (S. 1). 

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan 

saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat 

terealisasikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada : 

1. Dr. H. Fathul Mufid, M.S.I., selaku Ketua STAIN Kudus yang telah merestui 

pembahasan skripsi ini. 

2. Dr. H. Kisbiyanto, S. Ag, M. Pd., selaku Ketua Jurusan Tarbiyah STAIN 

Kudus 

3. Ahmad Falah, M. Ag., selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia 

meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan sumbangan dalam 

penyusunan skripsi ini. 

4. Hj. Azizah, S.Ag., MM, yang telah memberikan ijin dan layanan 

perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini. 

5. Para dosen atau staf pengajar di lingkungan STAIN Kudus yang membekali 

berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan 

skripsi ini. 

6. Seluruh keluarga yang senantiasa memotivasi baik materiil maupun spirituil 

dengan tanpa lelah dan bosan untuk membantu proses diri menjadi sosok 

manusia pembelajar  yang selalu didambakan keberhasilannya. 

7. Seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Tahfidh Putra Al-Ghurobaa’ 

Tumpangkrasak Jati Kudus yang telah berkenan memberikan izin penelitian, 




