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MOTTO

ُجوَن 
َرٗة لَّن تَبُوَر   ن فَۡضلِِھۦٓۚ إِنَّھُۥ َغفُوٞر َشُكوٞر  ٢٩تَِجٰ ٣٠لِیَُوفِّیَھُۡم أُُجوَرھُۡم َویَِزیَدھُم مِّ

Artinya:

“{29}. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab
Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang
Kami anuge- rahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-
terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi,
{30}. Agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan
menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha
Pengampun lagi Maha Mensyukuri.” (QS fatir ayat [29-30]).(Departemen
Agama Republik Indonesia, 2006, hal. 620-621)



KATA PENGANTAR

ِحْیمِ  ْحمِن الرَّ بِْسِم هللاِ الرَّ

Segala puji bagi Allah SWT yang Maha pengasih lagi Maha penyayang

atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih diberikan kenikmatan

yang tak terhitung banyaknya  khusus nikmat iman wal ihsan, sehingga kita dapat

melaksanakan  aktivitas kita sehari-hari, dan masih diberikan kesempatan untuk

bertolabul ilmi serta dapat menyelesaikan skripsi ini dengan taget yang

diharapkan

Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan ke baginda nabi agung

nabi besar Muhammad SAW, yang salah satu rosul yang membawa rahmat bagi

seluruh alam, yang telah membawa manusia dari zaman jahiliyyah menuju zaman

yang terang benerang yang kita nanti-nantikan syafa’atnya kelak di yaumul

qiyamah nanti.

Skripsi yang berjudul “Implementasi Ko-Kurikuler Tadarus Dalam

Pembelajaran Al-Qur’an di SMP IT Az-zahra Demak” ini, bertujuan untuk

menambah pengalaman penulis dalam memperdalam ilmu sebagai bekal di masa

yang akan datang

Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi ini tidak akan

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

arahan, saran dan tak ketinggalan do’a yang selalu di panjatkan dari berbagai

pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis dengan kerendahan hati ingin



mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang memberi kontribusi,

khususnya kepada:

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

semarang yang telah merestui dan memberikan Do’a penulis sehingga

penulisan Skripsi ini 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 Drs. H. Ali Wibowo Tjahjono, M.Pd., selaku pembimbing yang

telah meluangkan waktu, mencurahkan tenaga dan pikiran untuk

membimbing dalam penyusunan Skripsi ini serta tidak pernah lelah untuk

mendukung dan memotivasi peulis untuk semagat menuntut ilmu.

4. Bapak Toha makhshun, S.Pd.I., M.Pd. I., selaku dosen wali yang telah

memberikan perhatian dan membimbing serta arahannya selama penulis

mencari ilmu di Unissula Semarang.

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

mengajarkan ilmunya kepada penulis, semoga amal jariyahnya

memberikan keberkahan ilmunya dan tiada putus pahalanya.

6. Kedua orang tuaku Bapak H. Mat Nasukha dan Ibu Hj. Atmilah yang saya

cintai, yang tak selalu henti-hentinya memberikan kasih sayang, dukungan

baik materi dan do’anya, sehingga penulis dapat menyelesaikan

penyusunan skripsi ini dengan tepat waktu.



7. Untuk kakakku ( Lutfil Hakim, Arwani, Muhammad Murtadlo) dan adikku

(M. Ali Muhibbin), serta saudara-saudaraku, keponakanku yang selalu

memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.

8. Teruntuk kepada Abah Toha asy’ari , Abah M. Muhajir, Ibu Nyai

Sumartini selaku Pengasuh Pondok Pesantren Darussalam yang selalu

mendo’akan dan membimbing.

9. Bapak Bahruddin selaku kepala sekolah SMP IT Az-zahra yang telah

memberikan izin waktu dan tempat untul melakukan penelitian guna

menyelesaikan skripsi ini.

10. Teman-teman seperjuangan Mahasiswa Tarbiyah 2015 yang memberikan

dukungan, semangat, motivasi, bertukar pikran satu sama lain.

11. Semua pihak yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu yang secara

tidak langsung membantu, sehingga penulis mampu menyelesaikan

penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih banyak

kekurangan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran

yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.Semoga skripsi

ini dapat bermanfaat bagi penulis dan orang-orang yang membaca skripsi

ini, khususnya mahasiswa tarbiyah UNISSULA Semarang.
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