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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 mengadakan perbaikan seperlunya dalam 

rangkaian bimbingan penyusunan skripsi, maka naskah skripsi saudara : 

Nama  : Ahmad Mutaqin 

NIM  : 31501301868-T 

Judul  :  Implementasi Muatan Lokal BTQ Dalam Pembelajaran Al-

Qur’an Siswa Kelas VIII di SMP Islam Sultan Agung 1 

Semarang. 

Dengan ini saya mohon dapat dimunaqosahkan. Demikian, harap menjadikan 

maklum. 

Wassalamu’alaikum. Wr.Wb. 

Dosen Pembimbing 

 

Drs. H. Ali Bowo Tjahjono, M.Pd 
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MOTTO 

 

                                

  

 

 

Artinya:  

Berkatalah orang-orang yang kafir: "Mengapa Al Quran itu tidak diturunkan 

kepadanya sekali turun saja?"; demikianlah supaya Kami perkuat hatimu 

dengannya dan Kami membacanya secara tartil (teratur dan benar). 
1
 

 

 

 

عن عثمان بن عفّان رضي هللا عنه قال : قال رسول هللا صلي هللا عليه وسلم : خيركم من تعلّم القرأن 

 وعلّمه. رواه البخاري.

Artinya: 

Dari Utsman bin ‘Affan r.a berkata: Rasulullah Saw bersabda: sebaik-baik dari 

kalian adalah yang mempelajari Al-Qur’an dan mengajarkannya. (Hadits riwayat 

Bukhori). 
2
 

                                                             
1
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, Bandung, Syaamil Qur’an, 2007. 

2
 Abi Zakariyya yahya bin Syaraf an-Nawawi Ad-Dimasyqi, Riyadz As-Sholihin, Jakarta, 

Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2010, hlm. 287 
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DEKLARASI 

 

 

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan 

sesungguhnya, bahwa: 

- Skripsi ini tidak berisi material dari penulis lain. 

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

yang penulis peroleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang 

telah penulis laksanakan. 

- Skripsi ini tidak berisi pendapat orang lain, kecuali semua data yang 

diperoleh penulis sertakan catatan-catatan darimana sumbernya. 

 

Semarang, 18 Februari 2016 

 

Ahmad Mutaqin 

31501301868-T 
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KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrahmanirrahim 

 Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang 

telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat 

menyelesiakan skripsi ini. 

 Shalawat serta salam, tak lupa penulis haturkan kepada Baginda Nabi 

Muhammad saw, yang telah mengajari dan menuntun kita menuju jalan-Nya, dan 

beliau lah satu-satunya ciptaan Allah SWT yang mempunyai prinsip untuk 

menyempurkan akhlak para umat-Nya, serta telah membawa kita dari zaman yang 

gelap gulita ke zaman yang terang benderang ini.  

 Skripsi dengan judul “Implementasi Muatan Lokal BTQ Dalam 

Pembelajaran Al-Qur’an Kelas VIII di SMP Islam Sultan Agung 1 Semarang” 

disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata 

satu (S.1) di Fakultas Agama Islam Jurusan  Tarbiyah Universitas Islam Sultan 

Agung (Unissula) Semarang. 

 Dengan terselesaikannya penyusunan skripsi ini penulis menyampaikan 

terimakasih kepada: 

1. Bapak Drs. H. Yasin Arief, SH,.MH.  selaku Dekan Fakultas Agama Islam 

Jurusan Tarbiyah Unissula yang telah merestui pembahasan judul skripsi ini. 

2. Bapak Drs. H. Ali Bowo Tjahjono, M.Pd,  selaku dosen pembimbing yang 

telah meluangkan waktu, mencurahkan tenaga dan pikiran untuk 

membimbing penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 

3. Ibu Hidayatus Sholihah, M.Pd., M.Ed., selaku dosen wali yang selalu 

memberikan motivasi, arahan, bimbingan dan dorongan untuk belajar dan 
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terus belajar, agar selalu berprestasi, sampai akhirnya penulis dapat 

menyelesaikan skripsi. 

4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Agama Islam Jurusan Tarbiyah Unissula, yang 

telah membekali berbagai ilmu pengetahuan, sehingga penulis mampu  

menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 

5. Bapak pimpinan perpustakaan Universitas dan Fakultas Tarbiyah Unissula, 

yang telah memberikan layanan kepustakaan yang diperluan dalam 

penyusunan skripsi ini. 

6. Bapak dan Ibu tercinta yang telah memberikan dorongan baik moral maupun 

material, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 

7. Orang spesial yang selalu ada untuk penulis dengan selalu menyirami kasih 

sayang, Nurul Hidayatul Maghfiroh. 

8. Segenap sahabat-sahabat dan teman-teman seperjuangan yang selalu 

menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

9. Sahabat-sahabat on-air RRI (Radio Republik Indonesia) yang selalu 

memberikan motivasi, sehingga selesai penulisan skripsi ini. 

10. Semua pihak yang secara tidak langsung telah membantu penyusunan skripsi 

ini. 

 Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan dari yang 

diharapkan, oleh karenanya kritik dan saran yang konstruktif senantiasa penulis 

harapkan demi sempurnanaya skripsi ini. 

 Penulis berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi penulis khususnya 

dan para pembaca pada umumnya…..Amin. 

 Semarang, 18 Februari 2016 

 

  Ahmad Mutaqin 

   31501301868-T 


