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HALAMAN MOTTO

هللاُ َعْنھُ قاََل َرُسوُل هللاِ َصلَّى هللاِ َعلَْیِھ َوَسلََّم َمْن قََراءَ " َعْن َعِلي َرِضَي 

اْلقُْراََن َوتَالَهُ َوِحْفَظھُ اَْدَخَلھُ هللاُ بِِھ اْلَجنَّةَ َوَشفَّعَھُ عشرة فِي ِمْن اَْھِل بَْیتِِھ 

ُكلُُّھْم قَْد َوَجبَْت لَھُ النَّاُر"  (رواه الترمیذي)

Artinya:

“ Barangsiapa membaca Al-Qur’an dan menghafalkannya (di luar
kepala), kemudian ia menghalalkan apa yang dihalalkannya dan
mengharamkan apa yang diharamkannya, Allah akan memasukkannya
ke dalam  surga dan memberinya syafaat untuk sepuluh keluarganya,
yang kesemuanya telah dipastikan masuk neraka”. (HR. Turmudzi)1

” jangan susah karena dunia sesungguhnya milik Allah,  jangan susah

karena rizki semuanya dari Allah, jangan susah tentang masa depan

sesungguhnya semuanya di tangan Allah, satu saja yang harus engkau

pikirkan: bagaimana caranya engkau mendapatkan ridho Allah!!!”

( Dawuh  Romo KH. Muhammad Shofi Al-Mubarok )

1 Ahmad Yasin bin syamsuri, fadhoilil Qur’an, Kediri: Thoba’ Mahfudzoh. Hlm.12
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KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

نــَا بِتَْعِلیـِْم اْلقـــُـــــْرأَِن اْلَكـــــِرْیِم َونَُصلِّى  َونَُسلُِّم َعلَى َمْن نَْحَمدُ هللاَ الَِّذْي َخصَّ

ِدْیِن ِلْلِكتَاِب اْلُمبِْینتَلَقَّى اْلقُْرأََن اْلَكِرْیَم َوَعلَى أَِلِھ َوأَْصَحابِِھ اْلُمَجوِّ  .

Kami memuji Allah SWT yang telah memberikan keistimewaan

kepada kami dengan mempelajari Al-Qur’an dan kami mengucap shalawat

serta salam kepada manusia yang telah mengajarkan membaca Al-Qur’an

dan kepada keluargnya,sahabatnya yang memperindah Al-Qur’an yang

agung.

Alhamdulillah, atas rahmat Allah SWT yang telah mencurahkan

segala rahmat, nikmat iman dan islam, taufiq, hidayah, serta inayah-Nya

kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi dengan judul “Implementasi Metode Talaqqi Dalam Proses

Menghafal Al-Qur’an Program Tahfidz Junior Di Yayasan Nurul Hayat

Semarang” bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan

yang diperoleh anak dalam menghafal Al-Qur’an. Dalam hal ini, Penulis

menyadari sepenuhnya skripsi ini bukan semata-mata usaha dari penulis

sendiri, melainkan banyak pihak yang membantu, membimbing,

mengarahkan dan saran dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan

yang baik ini penulis sampaikan dengan kerendahan hati, mengucapkan
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terima kasih dengan iringan do’a semoga jasa-jasanya dibalas oleh Allah

SWT, sehingga skripsi dapat terselesaikan, Kepada :

1. Teristimewa kepada ibunda Sumarni dan ayahanda Juremi (almarhum)

tercinta juga kakak-kakakku tersayang Chafindin S.Pd.I, Nur Asikhah,

Afrikhatun Niswah, Saiful Mujab S.Pd, Siti Afiyah yang selalu

memberikan kasih sayang yang tulus, perhatian, dukungan, didikan,

motivasi, dan memompa semangat  agar selalu kuat dan yaqin,  serta selalu

mendoakan penulis menjadi pribadi yang lebih baik dan mendapatan ilmu

yang berkah dan manfaat. Kepada seluruh keluarga besar yang selalu

memberikan motivasi dan doa yang tak terhingga kepada penulis, semoga

Allah melimpahkan kebaikan dan ridha-Nya.

2. Bapak Ir.H. Prabowo Setiyawan, MT, Ph.D, selaku Rektor UNISSULA

yang memberi ilmu, warna serta semangat baru kepada Universitas Islam

Sultan Agung Semarang.

3. Bapak Drs. Muhammad Muhtar Arifin Shaleh M.Lib selaku Dekan

Fakultas Agama Islam, Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Bapak

H.Khoirul Anwar S.Ag., M.Pd, dan Wakil Dekan II Fakultas Agama Islam

Bapak Tali Tulab, S.Ag.,M.Si, terima kasih atas ilmunya selama ini.

4. Bapak  Dr. H.Supian Sauri, Lc.,M.Ag. selaku Dosen Pembimbing yang

telah bersedia meluangkan waktunya, mencurahkan segenap tenaga dan

fikiran untuk membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini sehingga

skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
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5. Bapak Drs. H. Ali Bowo Tjahjono, M.Pd,. selaku dosen wali yang selalu

menasehati dan memberi masukan kepada penulis.

6. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Staf Fakultas Agama Islam Universitas

Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memberikan banyak ilmu

pengetahuan serta nasehat-nasehatnya yang membangun sehingga penulis

mampu menyelesaikan skripsi ini.

7. Bapak dan Ibu Tata Usaha Fakultas Agama Islam yang telah membantu

dalam hal administrasi untuk keperluan penyelesaian skripsi.

8. Seluruh karyawan perpustakaan Fakultas Agama Islam UNISSULA dan

seluruh karyawan di perpustakaan UNISSULA yang selalu menemani dan

melayani dengan sepenuh hati.

9. Bapak Arfanu Ramlan selaku kepala cabang Yayasan Nurul Hayat

Semarang yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian.

10. Ustadzah Nailil Izzah yang membantu penulis untuk mendapatkan

informasi tentang penelitian ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan

dengan baik.

11. Abdul Kholiq S.Pd.I, sebagai calon suami penulis yang telah membantu,

menemani dan selalu mendo’akan, memberikan motivasi, semangat, serta

dukungan moral maupun material sehingga penulis mampu menyelesaikan

penyusunan skripsi ini.

12. Sahabat-sahabat tercinta Nur Alif Musyayyadah, Tazkiyyatu Dzihni, Uyun

Naulfa yang telah mau menemani perjalalanan mencari ilmu, membantu
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