KATA PENGANTAR
Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan atas segala limpahan taufiq,
hidayah serta inayah Nya, karena hanya dengan pertolongan Allah SWT, disertai
dengan semangat yang tinggi, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan
skripsi yang berjudul

“PENGARUH PEMBELAJARAN BACA TULIS AL

QUR’AN TERHADAP PRESTASI BAHASA ARAB DI SMP ISLAM
BRAWIJAYA MOJOKERTO “ semoga hasil jerih payah ini dapat bermanfaat
bagi penulis khususnya dan bagi ilmu pengetahuan umumnya.
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari
bantuan dari berbagai pihak, untuk itu dalam kesempatan ini penulis
menyampaikan terima kasih yang setinggi-tinginya dan penghargaan kepada :
1. Bapak Drs. KH. SYU'AIB NAWAWI, M.PdI selaku Ketua Sekolah Tinggi
Ilmu Tarbiyah RADEN WIJAYA Mojokerto, beserta staf yang telah
memberikan fasilitas yang penulis butuhkan selama menempuh pendidikan di
Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah " Raden Wijaya" Mojokerto.
2. Bapak Drs. H. HARIRIS NURCAHYO, M.Si Selaku Dosen Pembimbing
yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan fikirannya guna memberikan
bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Drs. H. SUKISNO selaku Kepala SMP Islam Brawijaya Mojokerto
Beserta segenap guru dan karyawan yang telah memberikan waktu, fasilitas
dan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian.
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4. Sahabat-sahabat seperjuangan serta semua pihak yang telah banyak
memberikan dorongan dan bantuan, baik secara langsung maupun tidak
langsung dalam penyelesaian skripsi ini.
Semoga amal kebaikan serta keikhlasan pengorbanan mereka mendapat
pahala yang layak dari Allah SWT, dan semoga selalu diberi petunjuk ke jalan
yang lurus serta mendapatkan ridlo-Nya. Amin.Ya Robbal ‘alamiin.
Penulis menyadari bahwa dalam penulis skripsi ini, masih jauh dari
kesempurnaan, baik dari segi materi, sistematika pembahasan maupun dari segi
analisis dan susunan linguistiknya, oleh karena itu kritik dan otokritik yang
bersifat konstruktif dari berbagai fihak senantiasa penulis harapkan dengan segala
keterbukaan dan kerendahan hati.
Akhirnya, semoga skripsi ini ada gunanya dan manfaatnya baik bagi
penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya.

Mojokerto, Mei 2010
Penulis,
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