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PERSEMBAHAN 

 

Alhamdulillahirobbil’alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan 

semesta alam. Tiada daya dan kekuatan selain dari-Nya. Sholawat 

serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad 

SAW, semoga kita senantiasa menjadi umatnya dan mendapatkan 

syafaatnya baik dunia hingga ukhrowi, Amin Ya Rabbal’alamin. 

1. Untuk kedua orangtua saya, Bapak Jarmin dan Ibu Sutinah, 

terimakasih atas segala pengorbanan, cinta kasih serta do’a-

do’a yang tak henti-hentinya mengiri langkahku, sehingga 

terselesaikanlah tugas akhir ini dengan baik 

2. Adek Wahyu Mulyantoro dan keluarga besar bani Sukandar, 

yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas 

dukungan, bantuan serta do’a-do’anya selama ini, semoga 

kebaikan kalian dibalas oleh Allah ta’ala. 

3. Dosen pembimbing dan asisten dosen pembimbing saya, Drs. 

Ulin Nuha, M.Pd dan Muhammad Imaduddin, M.Pd, 

terimakasih atas kesabaran dan semangatnya dalam 

membimbing saya selama ini, semoga kedepannya bisa lebih 

baik lagi 

4. Keluarga besar SMK Negeri 2 Demak, Nur Azimah, S.Pd, M. 

Agung Budi Kusuma, S.Pd, Sunarto, S.Pd, dan tenaga 

pengajar lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, 

terimakasih atas bantuan dan kesempatannya untuk 

melakukan penelitian di SMK Negeri 2 Demak 

5. Sahabat saya, Galuh Ais Zakiyah, Umi Istiadah, Luklu’atul 

Lailiyah, Ifa Nurul A’yun, Siti Nailul Muflikhah, Ema Tri 

Khoriah, Nur Mu’arifah, Diana Setyani, Ainus Sa’adah, 

terimakasih atas kebaikannya selama ini, sehingga saya 

mempunyai semangat untuk menyelesaikan skripsi ini 

6. Keluarga besar PAI-F, terimakasih atas prosesnya yang penuh 

makna, sehingga terbentuklah pribadi yang lebih kuat dan 

dewasa. 
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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillahirobbil’alamin, segala puji bagi Allah Tuhan 

semesta alam yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah 

serta inayah-Nya, sehingga pada kesempatan ini penulis dapat 

menyelesaikan skripsi yang berjudul “Hubungan Kecanduan 

Game Online Terhadap Konsentrasi Belajar PAI Siswa SMK 

Negeri 2 Demak Tahun Pelajaran 2020/2021”. Skripsi ini 

disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan 

jenjang studi Strata 1. Semoga hasil karya ini dapat memberi 

manfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembacanya. 

Sholawat serta Salam semoga tetap tercurah kepada Baginda 

Nabi Agung Muhammad SAW sebagai Uswatun Hasanah atau 

penuntun umat menuju jalan kebenaran dan senantiasa berusaha 

menjalankan seluruh perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. 

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini telah 

melibatkan banyak pihak. Berbagai bentuk bantuan, dorongan 

serta bimbingan dari berbagai pihak merupakan aspek penting 

yang tidak dapat terpisahkan dalam proses penyusunan skripsi ini. 

Atas kasih sayang-Nya melalui berbagai bentuk bantuan tersebut 

alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tanpa 

hambatan yang berarti. Untuk itulah, penulis menghadirkan 

untaian kata sebagai wujud terima kasih yang tak terhingga 

kepada: 

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

Negeri Kudus. 

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

Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Negeri Kudus. 

3. Drs. Ulin Nuha, M.Pd selaku Dosen Pembimbing dan 

Muhammad Imaduddin, M.Pd selaku Asisten Pembimbing 

yang telah sabar dan mau meluangkan waktu, tenaga serta 

pikiran dalam memberikan bimbingan dan pengarahan kepada 

penulis dalam penyusunan skripsi ini. 

4. Dra. Nursiwi Andayani, M.Pd selaku kepala sekolah beserta 

bapak dan ibu guru tenaga pengajar di SMK Negeri 2 Demak 

yang telah memberi izin dan pelayanan yang sangat baik 

terhadap penulis dalam mengadakan penelitian. 

5. Berbagai pihak yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu. 

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih 

jauh dalam mencapai kesempurnaan baik dari segi isi maupun dari 
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segi tata penulisannya. Maka dari itu, kritik dan saran yang 

bersifat konstruktif atau membangun bagi penulis sangat 

diharapkan demi kesempurnaan karya tulis skripsi ini. 

 

 

Kudus, 28 September 2020 

Penulis, 

 

 

 

 

Umi Rofiqoh 

NIM. 1610110234 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


