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NOTA PEMBIMBING 

Kepada : Yth. Dekan Fakultas Agama Islam 

  Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) 

  di Semarang 

Assalamu‟alaikum wr. wb 

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

Nama : Leni Dwi Haryani 

Nim : 31501602392 

Judul  : EFEKTIVITAS METODE TALAQQI DALAM MENINGKATKAN 

HAFALAN AL-QURAN PESERTA DIDIK DI SDIT ULUL AL-BAB 

WELERI. 

 

Mohon dapat dimunaqosahkan. 

Demikian harap menjadi maklum. 

Wassalamu‟alaikum wr.wb 

 

Dosen Pembimbing 

 

 

 

Drs. Muhammad Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib 
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DEKLARASI 

Dengan sara jujur dan bertanggung jawab atas penulisan skripsi ini penulis 

menyatakan bahwa skripsi inintidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang 

lain, serta tidk berisi tentang pemikiran-pemikiran orang lain kecuali berisi 

tentang informasi dan referensi yang digunakan sebagai suatu rujukan. 

 

 

 

 

 

 

Semarang, 10 februari 2020 

Penulis 

 

 

Leni Dwi Haryani 

31501602392 
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MOTTO 

                

“ Atau lebih dari (seperdua) itu, dan bacalah al-Quran dengan setartil-tartilnya.” 

(Al-Muzzammil:4) 
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KATA PENGANTAR 

Alhamdulilah, segala puji syukur penulis haturkan kepada Allah Swt, yang 

telah memberikan beribu-ribu nikmat, rahmat, taufiq serta hidayah-Nya sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam selalu 

tercurahkan kepada beluai putra pada pasir kita Muhammad Saw, yang telah 

membawa kita dari zaman kejahiliyaan menuju zaman yang terang benderang 

dengan adanya addinul Islam. Semoga kelak kita mendapatkan syafa’atnya di hari 

qiamat. 

Skripsi ini dengan judul “ Efektivitas Metode Talaqqi Dalam 

Meningkatkan Hafalan Al-quran Peserta Didik Di SDIT Ulul Al-bab Weleri” 

disusun guna untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi strata 

satu dan memperoleh gelar sarjana strata satu ( S.1) di Fakultas Agama Islam 

Jurusan Tarbiyah Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

Penulis mengucapkan banyak terimah kasih atas terselesaikannya skripsi 

ini kepada : 

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

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

Fakultas Agama Islam dan dosen pembimbing yang telah meluangkan 

waktu serta mencurahkan tenaga dan pikiran untuk membimbing penulis 

dalam menyelesaikan skripsi. 

3. Bapak Toha Makhsun, M.Pd. I selaku kajur Tarbiyah serta bapak dan ibu 

dosen Fakultas Agama Islam Jurusan Tarbiyah Unissula yang telah 



vii 
 

membekali ilmu pengetauhan kepada penulis sehingga dapat 

menyelesaikan skripsi. 

4. Staf perpustakaan Universitas dan Fakultas Agama Islam Universitas 

Islam Sultan Agung Semarang dengan pelayanannya yang ramah sehingga 

penulis dapat menyelesaikan studi sampi selesai. 

5. bapak Mufarih, Ama selaku kepala sekolah SDIT Ulul Al-bab Weleri 

beserta staf-stafnya, kelas III dan IV beserta guru tahfidz dan wali 

kelasnya yang telah membantu penulis selama melaksanakan penelitian. 

6. Bapak ku tercinta Haryono dan ibu ku Rusti yang senantiasa mendo’akan 

penulis serta memberikan dukungan baik moril maupun material, serta 

selalu memotivasi penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan 

skripsi ini. 

7. Kakak dan adik ku tersayang Eko Ahmad Fauzi dan Ramadhan Tri 

Haryanto yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan do’anya 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

8. Saudara-saudaraku seperjuangan Tarbiyah angkatan 2016 yang tercinta. 

9. Teman/ saudara yang telah menyemangati sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. 

10. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini dari 

awal sampai akhir. 

Hanya ucapan terimah kasih yang dapat penulis sampaikan, 

semoga support dan do’anya dari semua pihak di atas dicatat oleh Allah 

Swt, sebagai perbuatan yang mulia di sisi-Nya. 
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Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari atas kekurangan 

dalam penyusunan skripsi ini. Kritik dan saran yang membangun selalu 

penulis harapkan demi perbaikan di masa depan. Akhir kata, semoga 

skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para 

pembaca umumnya. Aamiin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


