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PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

 

 

 Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, saya Nur 

Fitriani, NIM 1310110480 menyatakan dengan sesungguhnya 

bahwa skripsi ini:  

1. Seluruhnya merupakan karya saya sendiri dan belum pernah 

diterbitkan dalam bentuk dan untuk keperluan apapun; dan  

2. Tidak berisi material yang pernah ditulis orang lain kecuali 

informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan 

dalam penulisan skripsi ini.  

Saya bersedia menerima sanksi apabila di kemudian hari 

ditemukan ketidakbenaran pernyataan saya ini. 

 

 

 

 

Kudus, 23 September 2019 
 

Yang menyatakan,      

 

 

 

 

 

 

(Nur Fitriani)  
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Motto 

 
 

                    

 

Artinya :"Sesungguhnya Allah ialah Tuhanku dan Tuhan kamu, 

oleh itu, Beribadatlah kamu kepadaNya. Inilah jalan 

Yang lurus". (QS. Ali ‘Imron: 51)
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1
 Al-Qur’an, Surat Ali-Imron, Ayat 51, Yayasan Penyelenggara 

Penerjemahan Penafsiran Al-Qur’an, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahan, 

Sygma, Bandung, 2010, hlm.56 
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PERSEMBAHAN 

 

Bismillahirrahmanirrahim, teiring suka cita dan 

kebanggaan yang terbersit dalam lantunan syukur, saya 

persembahkan karya ilmiah ini kepada: 

1. Terimakasihku untuk Bapak Rakiman dan ibu Srimulyani 

tercinta yang telah memberikan kasih sayang yang tak pernah 

putus, dan selalumengalirkan bait-bait 

doadalamsetiapsujudkepada Sang MahaPemilikNafas, dan adik 

ku tersayang Lailatus Sa’adah yang selalu memberikan 

semangat tiada henti.  

2. Abah K.H. Sofiyan Hadi, Lc, M.A. dan Umi Hj. Siti Khodijah 

al-Hafidzah , Bapak H. Sarwi Abdur Rauf dan Ibu Hj. Sutarsih 

beserta ustadz-ustadzahku yang dengan kasih sayang 

membimbing dan mengajari ilmu yang bermanfaat serta 

keluarga besar Pondok Pesantren Al-Mawaddah 

3. Guru-guruku yang banyak memberikan ilmu serta bimbingan 

dalam mencapai kesuksesan studi, takdapat ku berucap kata 

untuk mewakili hati terdalamku kecuali rasa terimakasihku 

atas semua jasamu tanpa pinta balas 

4. Hamba Allah yang tidak putus asa menemaniku setiap saat, 

baik duka maupun suka, susah maupun senang, semoga Allah 

selalu memberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, 

warrohmah dan istiqomah kepada kita.  
5. Dan seluruh teman-teman almamater STAIN Kudus Prodi PAI 

khususnya kelas M angkatan 2013  
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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT atas 

segala limpahan anugerah dan nikmat-Nya yang tak terhingga, 

sehingga skripsi dengan judul “Peran Guru Pendidikan Agama 

Islam Dalam Meningkatkan Perilaku Islami Siswa di SMK 

Fathul Ulum Gabus Grobogan” yang dapat diselesaikan untuk 

memenuhi tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan 

pendidikan strata 1 Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama 

Islam (PAI). Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi 

Agung Muhammad SAW, pembawa risalah kebenaran untuk 

kehidupan di dunia sebagai bekal di akhirat-Nya. 

 Suatu kebanggan tersendiri, jika suatu tugas dapat 

terselesaikan dengan sebaik-baiknya.Bagi peneliti, penyusunan 

skripsi ini tidaklah ringan. Peneliti sadar begitu banyak hambatan 

dalam proses penyusunan skripsi ini dikarenakan keterbatasan 

kemampuan peneliti sendiri. Kalaupun akhirnya skripsi ini dapat 

terselesaikan, tentunya karena beberapa pihak yang telah membantu 

peneliti dalam penyusunan skripsi ini. 

 Dalam menyusun skripsi ini, peneliti banyak mendapat 

bimbingan serta saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan 

skripsi ini dapat terealisasikan. Untuk itu, peneliti mengucapkan 

banyak terima kasih kepada : 

1. Dr. H. Mundakir, M.Ag., selaku Rektor Institut Agama 

Islam Negeri Kudus yang telah merestui penyusunan 

skripsi ini. 

2. Dr. H Abdul Karim, M.Pd., selaku Dekan Fakultas 

Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Kudus yang telah 

memberikan arahan tentang penelitian skripsi ini.  

3. Drs. Ulin Nuha, M.Pd., selaku pembimbing yang telah 

bersedia memberikan meluangkan banyak waktu, tenaga 

serta pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan 

serta persetujuan dalam penelitian skripsi ini. 

4. Para dosen atau pengajar di lingkungan IAIN kudus 

terutama para dosen Fakultas Tarbiyah yang selalu 

memberikan warna dalam kehidupan peneliti. 

5. Bapak Rakiman dan Ibunda Srimulyani yang mengasuh 

sedari kecil, yang mengajari akan arti hidup sebenarnya, 

yang telah memperjuangkan masa depanku dengan penuh 
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kesabaran serta keikhlasan. Semoga ketulusan bapak dan 

ibu mendapatkan balasan dari Allah. 

6. Abah K.H Sofiyan Hadi Lc, M.A dan Ummi Hj. Khadijah 

al-hafidzah sekeluarga beserta ustadz-ustadzahku (Bunda 

Farida, Ayah Nur Said, Bu Rif’atin, Pak Eko, Pak 

Miftahuddin, Pak Muhtadin, dan Bu Ayu) yang selalu 

mengalirkan doa untukku, selalu membimbing dan 

memberikan motivasi untuk kesuksesan masa depanku. 

7. Pendamping hidupku, yang telah memberikan semangat, 

masukan serta motivasi, semoga Allah memudah kancita-

cita dan niat mulia kita. 

8. Teman-teman seperjuangan IAIN Kudus Fakultas Tarbiyah 

Prodi PAI dan teman-teman lain yang tidakdapat peneliti 

sebutkan satu persatu, salam terimakasih atas dukungan 

yang kalian berikan untuk menyelesaikan penelitian ini. 

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti telah berusaha 

dengan segala kemampuan yang peneliti miliki, namun peneliti 

menyadari bahwa penyusunan skrispi ini masih jauh dari 

sempurna.Untuk itu peneliti mengharapkan kritik dan saran 

yang membangun dari pembaca guna perbaikan dan 

penyempurnaan skripsi ini.Semoga skripsi ini dapat bermanfaat 

bagi pembaca pada umumnya. 

 

Kudus, 23 September 2019 

Peneliti  

 

 

 

   

 Nur Fitriani 

 NIM. 1310110480 

 

 

 

  


