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MOTTO 

 

وبركته ابخلدمة، ونفعه برضا الشيخ ثبات العلم ابملذاكرة،  
“Melekatnya ilmu dengan banyak membaca (belajar), 

Barokahnya ilmu dengan berkhidmah, dan Manfaatnya ilmu 

dengan ridho dari sang guru” 

(Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani) 
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PERSEMBAHAN 

 
Dengan segala kerendahan hati dan mengucapkan rasa 

syukur kepada Allah swt. Skripsi ini penulis persembahkan kepada 

orang-orang yang telah mengiringi setiap langkah penulis dalam 

menyelesaikan penulisan skripsi ini, yaitu: 

1. Kedua orang tua, Bapak Salimin dan Ibu Kusmiati yang 

selalu mendukung dan memberikan bantuan baik 

material maupun berupa do’a sehingga penulis dapat 

menyelesaikan pendidikan S1 di IAIN Kudus. 

2. Serta seluruh keluarga tercintaku yang selalu 

memberikan semangat, motivasi dan mendo’akan dalam 

setiap langkah ku. 

3. Untuk dosen pembimbing saya Bapak Drs. Ulin Nuha 

M.Pd. dan asisten dosen pembimbing bapak Achmad Ali 

Fikri M.Pd. yang selalu sabar untuk membimbing dan 

mengarahkanku dalam menyusun dan menyelesaikan 

skripsi ini. Terimakasih tak terhingga saya ucapkan. 

4. Segenap kepala sekolah, guru, karyawan dan peserta 

didik SMK An-Nur Putatsari Kecamatan Grobogan yang 

telah memberi izin penelitian, membantu dalam 

pengumpulan data dan memberi pengarahan serta do’a 

dalam menyelesaikan skripsi ini. 

5. Sahabat-sahabatku seperjuangan kelas A-PAI angkatan 

2016. Terimakasih kebersamaan dan salingnya selama 

ini. Terima kasih untuk kalian yang telah setia berjuang 

bersam-sama mencari ilmu di almamater kita tercinta. 

6. Keluarga besar Pondok Pesantren Darul Ulum 

Ngembalrejo Kudus khususnya Romo KH. Drs. Saad 

Basyar, KH. Ahmad Nasikhun, serta seluruh masyayeh 

PP Darul Ulum yang telah memberi do’a serta 

pemahaman ilmu-ilmu agama. 

7. Segenap teman-teman KKN-IK di MA Manba’ul Huda 

Kalitekuk Demak, terima kasih telah banyak 

memberikan pengalaman yang mengesankan. 

8. Tak lupa semua pihak yang telah membantuku dalam 

proses penyusunan ini. Semoga Allah SWT membalas 

atas segala kebaikan kalian semua dan melimpahkan 

rizki dan kemudahan hidup dalam setiap kesulitan dalam 

hidup kita semua. Aamiin Ya Rabbal Alamiin. 
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9. Dan yang terakhir kepada para pembaca budiman yang 

sangat saya harapkan saran dan kritikannya yang 

membangun guna perbaikan untuk karya-karya 

selanjutnya.  

Semoga segala kebaikan, keberkahan,, kesehatan dan 

keselamatan selalu menyelimuti kalian, Semoga kita senantiasa 

dalam rahmat, hidayah, serta lindungan-Nya . Aamiin ya Rabbal 

Aalaamiin. 
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KATA PENGANTAR 

 
Assalamu’alaikum Wr.Wb  

Segala puji bagi Allah swt. yang telah melimpahkan rahmat, 

hidayah serta inayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaika 

skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna 

memperoleh gelar Sarjana Satu (S1) Ilmu Tarbiyah dalam program 

studi Pendidikan Agama Islam. Iringan sholawat dan salam 

semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah saw. beserta 

keluarga, sahabat serta pengikutnya yang senantiasa setia atas jasa 

dan perjuangan besar beliau, sehingga peneliti dapat menikmati 

percikan cahaya pengetahuan keislaman serta selalu penilti nanti-

nantikan syafaatnya di hari kiamat kelak. 

Skripsi dengan judul “Peranan Guru Dalam Membentuk 

Budaya Literasi Pendidikan Agama Islam Di SMK An-Nur 

Putatsari Kecamatan Grobogan Tahun Pelajaran 2020/2021” ini 

merupakan salah satu syarat yang digunakan untuk memperoleh 

gelar Sarjana Pendidikan dalam ilmu Pendidikan Agama Islam 

pada Fakultas Tarbiyah IAIN Kudus. Proses penyusunan skripsi 

ini, peneliti banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari 

berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. 

Untuk itu peneliti menyampaikan penghargaan dan ucapan 

terimakasih yang setulus-tulusnya kepada: 

1. Bapak Dr. H. Mundakir, M.Ag, selaku rektor IAIN Kudus 

yang telah memberikan izin penelitian sehingga skripsi ini 

dapat terselesikan 

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

Tarbiyah IAIN Kudus yang telah memberikan bimbingan 

dan persetujuan penulisan skripsi 

3. Bapak Drs. Ulin Nuha M.Pd, selaku dosen pembimbing 

skripsi dan bapak Achmad Ali Fikri M.Pd, selaku asisten 

dosen pembimbing skripsi yang telah sabar membimbing 

dan memotivasi serta memberikan arahan hingga 

terselesaikannya skripsi ini. 

4. Seluruh dosen dan staf pengajar di IAIN Kudus yang telah 

memberikan banyak ilmu pengetahuan dan motivasi 

belajar sampai penyelesaian studi. 

5. Bapak Edi Bambang Sukoco S.Pd.I, M.Pd, selaku kepala 

sekolah dan seluruh guru, tenaga pendidik, dan siswa SMK 

An-Nur Putatsari Kecamatan Grobogan, yang telah 
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memberikan ijin serta membantu penulis dalam 

melaksanakan penelitian. 

6. Kedua orang tuaku Bapak Salimin dan Ibu Kusmiati 

tercinta yang selalu memberikan semangat dan kasih 

sayang yang sangat berlimpah, sehingga peneliti mampu 

menyelesaikan skripsi ini. 

7. Rekan-rekan seangkatan khususnya kelas PAI-A tahun 

2016 yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah 

membantu penulis selama kuliah di IAIN Kudus, 

8. Kepada seluruh pihak yang telah membantu menyelesaikan 

penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu 

persatu. 

Atas segala bentuk bantuan yang telah diberikan, peneliti 

mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan semoga 

amal baik mereka semua mendapatkan pahala yang berlipat ganda 

dari Allah swt. Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan 

skripsi ini belum lah sempuna dan masih terdapat banyak 

kekurangan. Untuk itu kritik dan saran yang membangun dari 

pembaca sangat penulis harapkan guna memperbaiki dan 

menyempurnakan skripsi ini. Harapan penulis semoga hasil skripsi 

ini dapat memberikan manfaat dan berguna untuk mengembangkan 

ilmu pengetahuan agama Islam di masa sekarang maupun yang 

akan datang. 

Wassalamu’alaikum Wr.Wb 

 

     

 Kudus, 17 Desember 2020 

 Peneliti 

 

 

 

 

 Ahmad Fathur Rohman 

 NIM. 1610110037 
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