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MOTTO 

 فَِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسًرا , ِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسًرا
“Karena sesunggungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, 

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”  

(QS. Al-Insyirah: 5-6) 
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PERSEMBAHAN 

 

 Alhamdulillah rasa syukur kepada Allah Swt, dan Rasul-Nya atas 

rahmat serta kesempatan-Nya, sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi 

ini dengan baik, dan tepat waktu. Segala bentuk rasa syukur terucap 

kepada-Mu Ya Rabbi, yang telah menghadirkan orang-orang yang berarti 

dalam hidup saya, senantisa memberikan semangat berupa motivasi, dan 

doa sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 

Dengan ini saya persembahkan karya ini untuk: 

1. Kedua Orang tuaku Bapak Salamun dan Ibu Khotijah tersayang, 

terima kasih. Terima kasih Ibu, di setiap doa malammu menjadikan 

anakmu pribadi yang lebih baik lagi.  

2. Saudaraku tercinta: Maa Gus Malik, Mbak Saliyah Tun Umaroh, 

Mbak Ulfa Umi Salamah, dan Endah Tirawati terima kasih atas doa, 

semangat dan dukungannya sehingga aku bisa menyelesaikan skripsi 

ini. 

3. Nenekku tersayang Almh. Mbah Manisah, yang selalu memberikan 

doa, nasehat, dan semangat. Aku sayang banget sama nenek, semoga 

Allah Swt selalu membalas semua amal kebaikanmu, dan 

ditempatkan di surga-Nya Allah Swt.  

4. Keluarga Besar Alm. H. Dulah Usman yang telah memberikan doa, 

motivasi, dukungan, dan nasehat kepada penulis. 

5. Kelurga Besar Mbah Samarja yang telah memberikan doa, motivasi, 

dukungan, dan nasehat kepada penulis 

6. Keluarga Besar Helmy Arief Andi Rahman yang telah memberikan 

semangat, doa, dukungan dan nasehat kepada penulis. 

7. Sahabatku Inarotulaeli yang sudah memberi doa, semangat, bantuan, 

dan selalu setia mengantar penulis kemana pun, sehingga skripsi ini 

dapat selesai.  

8. Dosen pembimbingku Ibu Wahyuning Widiyastuti, M. Si., yang 

sangat sabar membimbingku, terima kasih yang tidak terhingga atas 

bantuannya, nasehatnya, waktunya, dan ilmunya dalam 

membimbingku selama ini, dengan penuh kesabaran. 

9. Teman sekaligus sahabat, Nur Aminatun Sholihah dan Z. W. Z yang 

telah memberikan doa dan semangat kepada penulis. 

10. Almamater tercinta Institut Agama Islam Negeri Kudus. 

11. Kepada guru SD, Paket B, Paket C dan Dosen IAIN Kudus yang 

menjadi orang tua kedua bagi saya, terima kasih atas segala ilmu, 
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serta bimbinganya sehingga dapat mengantarkan saya, untuk 

menggapai cita-cita sampai sekarang. 

12. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih 

atas dukungan dan motivasi yang telah mendukung saya, supaya 

dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 

13. Dan untuk pembaca yang budiman, semoga dengan tulisan ini dapat 

bermanfaat bagi kalian semua. 
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KATA PENGANTAR 

 

 Puji syukur atas kehadirat Allah Swt, yang telah memberi nikmat, 

dan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini dengan baik. Salawat serta salam, penulis haturkan kepada 

junjungan Nabi Muhammad Saw beserta keluarga, dan sahabatnya yang 

telah banyak mengajarkan kepada umat manusia, tentang berbagai 

macam ilmu pengetahuan, dan budi pekerti sehingga dalam berperilaku 

manusia senantiasa mengutamakan pengetahuan, serta akhlaknya.  

Atas karunia dan ridha-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan 

penyusunan skripsi, yang berguna untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 

1 (S1) dalam ilmu Tarbiyah Program Studi Pendidikan Agama Islam 

Institut Agama Islam Negeri Kudus dengan judul “Peran Guru 

Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam Meningkatkan Motivasi 

Belajar Siswa pada Masa Pandemi Covid-19 di MA Ma’ahid Kudus 

Tahun 2020.” 

 Penulis menyadari bahwasanya skripsi ini tidak akan selesai, 

tanpa ada bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak baik secara 

moral maupun spiritual. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima 

kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat: 

1. Dr. H.Mundakir, M.Ag., selaku Rektor IAIN Kudus.  

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

3. Wahyuning Widiyastuti, M. Si., selaku dosen pembimbing skripsi 

yang telah sangat berjasa dalam penyusunan skripsi ini, dengan 

memberikan bimbingan, arahan, masukan, dan motivasi kepada 

penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. 

4. Anisa Listiana, M.Ag., selaku kepala perpustakaan IAIN Kudus yang 

telah memberikan izin, dan layanan perpustakaan yang diperlukan 

penulis dalam penyusunan skripsi ini. 

5. Seluruh dosen IAIN Kudus, khusunya staf TU, dan dosen Fakultas 

Tarbiyah yang telah memberikan berbagai macam wawasan 

keilmuan, serta kemudahan selama penulis menyelesaikan studi di 

kampus tercinta ini. Semoga ilmu yang telah diberikan kepada 

penulis dapat penulis amalkan, dan  kelak kebaikan mereka, 

mendapat balasan terbaik di sisi Allah Swt. 

6. Bapak Salamun dan Ibu Khotijah tersayang yang telah memberikan 

dukungan, motivasi dan doa kepada penulis.  
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7. Abdul Aziz, Lc. M. Hum., selaku Kepala Sekolah MA Ma’ahid 

Kudus, yang telah memberi izin kepada penulis untuk melakukan 

penelitian di Lembaga tersebut. 

8.  Ali Mahmudi, Lc., Abdul Majid, Lc., Faishol Amirudin, Lc., dan 

Fikri Manaf, Lc., selaku guru PAI yang telah meluangkan waktunya 

untuk memberikan informasi dalam penelitian penulis. 

9. Semua guru dan karyawan MA Ma’ahid Kudus yang telah membantu 

dan memberikan data dalam penyusunan skripsi. 

10. Siswa-Siswi MA Ma’ahid Kudus yang telah bersedia diwawancari 

dan meluangkan waktunya untuk memberikan informasi sehingga 

skrispi ini dapat terselesaikan. 

11. Segenap saudara dan  sahabat, terima kasih atas dukungan, serta 

kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan, yang selalu menemani 

penulis dalam berjuang mengerjakan skripsi ini. 

12. Berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis, 

telah memberikan bantuan yang sangat bermanfaat bagi peyusunan 

skripsi ini. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwasanya skripsi ini, masih 

jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis mengharapkan masukan, 

saran bahkan kritik, yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini 

dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat sebagai 

ilmu, dan pengetahuan bagi penulis maupun pihak yang 

berkepentingan. 

    Kudus, 04 September 2020 

    Penulis 

        

     

 

    Endang Uli Fatul Marifah 

NIM. 1610110253  

 

 

 

 

 




