
i 
 

PENDIDIKAN ISLAM DI MAJELIS TA’LIM  KELURAHAN 

BANGETAYU KULON GENUK SEMARANG 

 

SKRIPSI 

Disusun untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Syarat 

 Guna Memperoleh Gelar Strata I 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disusun Oleh : 

MUDZAKIR MAHLAWI 

31501201853 

 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 

JURUSAN TARBIYAH FAKULTAS AGAMA ISLAM 

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG 

SEMARANG 

2016  



ii 
 

2015 

  



iii 
 

HALAMAN PENGESAHAN 

  



iv 
 

MOTTO 

 

يب يهب الذيه امىىاقىااوفسكم واهليكم وبرا وقىدهب الىبس والحجبرة عليهب 

 ملئكت غالظ شداد ال يعصىن هللا مبامزهم ويفعلى ن مب يؤ مزون  

Artinya : 

 “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api 

neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-

malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang 

diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang 

diperintahkan”.(Q.S. AtTahrim : 6) 
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Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, peneliti menyatakan dengan 

sesungguhnya bahwa: 

- Skripsi ini tidak berisi material dari penulis lain. 

- Skripsi ini tidak berisi pemikiran-pemikiran dari orang lain, kecuali informasi 

yang didapat dari referensi yang dijadikan rujukan. 

- Semua sumber yang peneliti gunakan dalam penyusunan skripsi ini telah 

peneliti cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Agama 

Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang 
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Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah merestui pembahasan 

judul skripsi ini. 
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3. Bapak Drs. H. Ali Bowo Tjahjono, M. Pd., selaku Dosen Wali yang selalu 

memberikan motivasi, arahan, bimbingan dan dorongan untuk selalu belajar, 

belajar dan belajar dengan baik hingga tidak ada suatu hambatan yang berarti. 

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Agama Islam Jurusan Tarbiyah Universitas 
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menyelesaikan skripsi ini. 
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yang selalu memberikan semangat dan doa dalam menuntut ilmu. 

7. Bapak dan Ibu petugas TU Fakultas Agama Islam yang telah melayani dan 

memfasilitasi semua yang diperlukan penulis demi lancarnya penyusunan 

skripsi ini. 

8. Bapak Sumber Bapak Ahmad Suad, selaku Lurah Bangetayu Kulon berada di 

Kecamatan Genuk, Kota Semarang. yang telah memberikan ilmu, 

pengalaman, serta kesempatan kepada penulis dalam melakukan penelitian. 

9. Bapak Supardi,  selaku Ketua Majelis Ta‟lim Al Barokah yang bersedia diteliti 

oleh penulis, dalam melakukan penelitian di Majelis Ta‟lim Al Barokah 

kelurahan Bangetayu Kulon yang berada di Kecamatan Genuk, Kota 

Semarang. 
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11. Ibu Nadhiroh, selaku  Ketua Majelis Ta‟lim Majlis ta‟lim Paguyuban Ibu-ibu 

Kampung Ngablak yang berada di Kecamatan Genuk, Kota Semarang.  

12. Teruntuk para sahabat-sahabat karib Tarbiyah (Muhammad, Ahmad Miftahul 

Choir al-Hafizh, Umar Faruq al-Hafizh, Ali Masyhar, Ahmad Muttaqin, 

Habib Isnan Hartanto, Abdullah Habib, Muhammad Faturrahman, 

Muhammad Nurul Yaqin, Labib Risqinnida), yang senantiasa memberikan 

dorongan, dukungan, dan membantu penulis dalam menyusun skripsi ini. 

13. Untuk Istri dan putri kecilku Hj. Efi Susanti dan Najma Syarifah Auliya‟, 

yang senantiasa memberikan dorongan, dukungan, dan membantu penulis 

dalam menyusun skripsi ini. 
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doa bagi penulis, sehingga terselesaikan skripsi ini. 
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