
i 

 

STRATEGI GURU PENDIDKAN AGAMA ISLAM DALAM MENGATASI 

KESULITAN BELAJAR MEMBACA AL-QUR’AN PESERTA DIDIK DI 

SMP NEGERI 1 DEMAK 

SKRIPSI 

 

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat 

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Srata Satu (S1) Dalam Ilmu Tarbiyah 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
Oleh : 

Yuliana Rahmawati 

(31501402154) 

 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 

JURUSAN TARBIYAH FAKULTAS AGAMA ISLAM 

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG 

SEMARANG 

201



 

ii 

 

 

Semarang, 31 Juli  2018 
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Alamat  : Jl. Mugas Dalam No. 5 Semarang 

Lampiran  : 3 (tiga) Eksemplar 

Hal  : Naskah Skripsi 

 

NOTA PEMBIMBING 

 

Kepada : Yth. Dekan Fakultas Agama Islam 

    Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh 

Setelah saya bimbing dengan baik dan benar, maka naskah skripsi saudara : 

Nama  : Yuliana Rahmawati 

NIM  : 31501402154 

Judul  : Strategi Guru PAI Dalam Mengatasi Kesulitan Belajar Membaca  

    Al-Qur’an Peserta Didik di SMP Negeri 1 Demak 

Mohon dapat dimunaqosahkan. 

Demikian, harap menjadikan maklum. 

Wassalamu’alaikum 
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MOTTO 

 

 

 (٧-٦اال نشراح : (﴾ ٧﴾ فَِإذَا فََرْغَت فَانَصْب ﴿٦إِنَّ َمَع الْعُْسِر يُْسًرا ﴿

Artinya:  
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan (6) 
Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), 

kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain 
(QS. Al-Insyiroh : 7) (Kementrian Agama, 2006 hal. 597) 
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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt yang telah memberikan 

rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyusun dan menyelesaikan 

skripsi ini tepat pada waktunya. 

Shalawat beserta salam senantiasa penulis haturkan kepada baginda nabi 

agung Muhammad Saw, nabi terakhir yang diutus oleh Allah sebagai teladan bagi 

manusia, serta nabi yang akan memberi syafaat kepada kita semua di hari kiamat 

kelak. 

Skripsi ini dapat terselesaikan bukan karena usaha dan kerja keras penulis 

semata, melainkan banyak pihak yang ikut serta membantu penyelesaian skripsi 

ini, baik berupa ide, pemikiran, dukungan, tenaga, maupun berupa doa. Oleh 

karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada : 
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– arahan yang bersifat membangun kepada penulis, sehingga penyusunan 

skripsi ini dapat penulis selesaikan. 

4. Bapak dan ibu dosen jurusan Tarbiyah Fakultas Agama Islam Universitas 

Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan berbagai ilmu 
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pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis, termasuk dalam 

penyelesaian skripsi ini. Juga sebagai bekal untuk penulis dalam 

menggapai masa depan. 

5. Bapak dan ibu staff  perpustakaan, yang memberi pelayanan dan 

memfasilitasi penulis sehingga penulis dapat memperoleh sumber referensi 

berupa berbagai buku yang sangat membantu dalam penyelesaian skripsi 

ini. 

6. Bapak Purwadi, S.Pd,M.Pd selaku kepala sekolah SMP Negeri 1 Demak 

yang telah memberikan ijin penelitian kepada penulis, juga guru PAI dan 

staff TU yang telah membantu melengkapi data – data penelitian dalam 

pemyusunan skripsi ini. 

7. Orangtuaku tersayang, bapak Yamahsari yang selalu memberi semangat 

dan memberi dana kepada penulis, sehingga penulis mampu melanjutkan 

pendidikan di Universitas ini. Juga kepada ibuku tercinta Darmini, seorang 

ibu yang selalu memotivasi, memberi dukungan, serta selalu berdoa untuk 

kesuksesan penulis dalam setiap langkah kehidupan. 

8. Adikku satu – satunya, Abid Muhaimin yang selalu memberi candaan di 

saat penulis merasa jenuh dalam mengerjakan tugas, sehingga mampu 

mencerahkan kembali pikiran penulis dalam menyelesaikan tugas. 

9. Teman – teman seperjuangan mba Con, mba Ula, Lia, Zahro, Sela, Rika, 

Risa, mba Tatik, Eni, Sela, Nayla, Sutarti, Mba Lisa,  mas Sugimin, Wi’am 

dan teman – temanku tarbiyah 2014 khususnya tarbiyah kelas C, yang 
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selalu memberi semangat kepada penulis dalam menyelesaikan 

penyusunan skripsi ini.  

10. Semua pihak yang secara tidak langsung telah ikut serta membantu 

penyelesaian skripsi ini. 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari 

kesalahan atau suatu kekurangan, sehingga penulis berharap kritik dan saran yang 

membangun guna menyempurnakan penulisan skripsi ini. 

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya 

bagi penulis sendiri, dan umumnya bagi pembaca. Amin. 
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