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Artinya : “Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al kitab (Al 

Quran) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari 

(perbuatan- perbuatan) keji dan mungkar. dan Sesungguhnya mengingat 

Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang 

lain). dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Departemen 

Agama Republik Indonesia, 2014: 463). 

 

  



 
 

 
 

KATA PENGANTAR  

Bismillahirrahmanirrahim 

Segala puji hanya bagi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha 

Penyayang, atas limpahan rahmah, hidayah serta inayah-Nya sehingga kita masih  

bisa melaksanakan tugas sebagai insan, serta masih diberi kesempatan untuk 

mencari ilmu, dan dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan target yang 

diharapkan. 

Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad 

SAW yang telah diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam yang telah membawa 

manusia dari zaman jahiliyah hingga zaman sekarang. Begitu pula shalawat dan 

salam semoga tercurah kepada keluarga, para sahabat, dan para pengikut beliau 

yang senantiasa mendapat petunjuk dan mengamalkan sunnahnya hingga hari 

pembalasan.  

Skripsi yang berjudul “Implementasi Metode Drill (Latihan) dalam 

Pembelajaran Al-Qur’an di SDIT Al Kautsar, Tosari, Brangsong, Kendal” ini, 

bertujuan untuk menambah pengetahuan dan pengalaman penulis dalam 

memperdalami ilmu sebagai bekal penulis dikemudian hari. 

Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi ini tidak akan 

terlaksana dengan baik tanpa adanya bantuan, bimbingan, dukungan, petunjuk, 

arahan dan saran dari berbagai pihak tertentu. Untuk itu pada kesempatan ini 

penulis dengan segala kerendahan hati ingin mengucapkan banyak terima kasih 

kepada pihak-pihak yang telah memberi kontribusi, khususnya kepada: 



 
 

 
 

1. Bapak Ir. H. Prabowo Setiyawan, MT.,Ph.D., selaku Rektor Unissula 

Semarang yang telah merestui dan memberikan doa penulis sehingga 

penulisan skripsi berjalan dengan lancar. 

2. Bapak Drs. Muhammad Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib., selaku Dekan 

Fakultas Agama Islam Unissula Semarang yang telah merestui 

pembahasan judul skripsi ini. 

3. Bapak Ahmad Muflihin, S.Pd.I., M.Pd., selaku dosen wali atas segala 

waktu, perhatian dan segala bimbingan serta arahannya selama penulis 

mencari ilmu di Unissula. 

4. Bapak Drs. H. Ali Bowo Tjahjono, M.Pd., selaku pembimbing yang telah 

meluangkang waktu, mencurahkan tenaga dan pikiran untuk membimbing 

dalam menyusun skripsi ini serta tidak pernah lelah memotivasi penulis 

untuk semangat dalam menuntut ilmu. 

5. Segenap Dosen di Fakultas Agama Islam Unissula Semarang yang telah 

mengajarkan ilmunya kepada penulis yang telah mengajarkan ilmunya 

kepada penulis, semoga amal jariyahnya tiada terputus pahalanya. 

6. Bapak Eko Widyono, S.Pd., selaku  Kepala Sekolah SDIT Al Kautsar, 

Tosari, Brangsong, Kendal, yang telah memberi waktu dan tempat untuk 

melakukan penelitian guna menyelesaikan skripsi ini. 

7. Bapak Maqfiyudin, selaku guru mata pelajaran Tahfidz di SDIT Al 

Kautsar, Tosari, Brangsong, Kendal, yang telah bersedia meluangkan 

waktu untuk penulis, dalam membimbing penulis melakukan penelitian di 

SDIT Al Kautsar. 



 
 

 
 

8. Bapak Romdhon, S.Pd dan ibu Misbah Nurhayati yaitu kedua orang tua 

penulis yang telah segenap raga dan jiwa selalu memberikan kasih 

sayangnya serta dukungan baik doa dan materi, sehingga penulis dapat 

sampai sekarang yaitu dengan menyelesaikan skripsi ini dengan tepat 

waktu. 

9. Untuk kakak penulis, Mas Danny dan Mbak Dewi yang selalu 

memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis. 

10. Untuk sahabat penulis Annisaul Husna yang selalu memotivasi satu sama 

lain dalam belajar. 

11. Teman-teman penulis, Dhina, Erna, Fitri dan Faizah yang selalu bersama-

sama  berjuang dalam menuntut ilmu dan menyelesaikan skripsi dengan 

saling  mendukung, membantu, memotivasi dan mengingatkan satu sama 

lain. 

12. Teman-teman  seperjuangan Mahasiswa Tarbiyah 2014 yang memberikan 

dukungan, semangat, bertukar pikiran satu sama lain. 

13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang secara tidak 

langsung membantu penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan 

penyusunan skripsi ini. 

Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi ini masih terdapat 

kekurangan, menyampaikan kepustakaan yang sekiranya perlu perbaikan dari 

pembaca. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang 

bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi. 



 
 

 
 

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis serta orang-orang yang 

sudi meluangkan waktunya untuk membaca skripsi ini khususnya mahasiswa 

Tarbiyah UNISSULA Semarang.  
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