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MOTO 

 

“Jangan mudah menyerah dalam menjalani proses meraih 

harapan, yakini setiap kerja keras pasti ada imbalan yang 

setara dikemudian hari”  

(Lisa Pratiwi) 
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PERSEMBAHAN 

 

Puji syukur kepada Allah SWT atas cinta dan kasih 

sayang-Nya yang telah membekaliku dengan ilmu. Atas 

karunia dan kemudahan yang telah diberikan, akhirnya 

skripsi ini dapat terselesaikan. Salawat dan salam selalu 

terlimpahkan kepada Rasulullah SAW.  

Dengan segala kerendahan hati dan ketulusan, skripsi 

ini kupersembahkan kepada kedua orang tua tercinta, Ayah 

(Supomo) dan Ibu (Sutarni) sebagai tanda terima kasih atas 

segala dukungan, rida, kasih sayang, dan doa yang tidak 

mungkin bisa kubalas  hanya dengan selembar kertas 

bertuliskan kata persembahan. Semoga ini menjadi langkah 

awal untuk membuat Ayah dan Ibu bahagia dan kedepannya 

akan ada kebahagiaan lagi yang lebih dari ini. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

  

Konsonan Tunggal Vokal 

 ا L/l ل Sy/sy ش B/b ب
Tanpa 

tanda 

 M/m .َ.. A/a م S{/s} ص T/t ت

 ض \S/\/s ث
D{/d

} 
... N/n ن ِِ  I/i 

 W/w .ُ.. U/u و T{/t} ط J/j ج

 H/h Ma>dd ه Z{/z} ظ {H}/h ح

 خ
KH/k

h 
 A/’a‘ عََ

  ء

akhir 
A’/a’ بَا Ba 

 ’A’/a ع D/d د
 ء

awal 
A/a بي ِِ  Bi> 

 <Bu بٌو Y/y ي G/g غ \Z//z ذ

 F/f Tasyi >d Ya>’ nisbah ف R/r ر

بَ اََ Q/q ق Z/z ز  Abb فَلَِكي Falaky 

 َعلَِمي Rabb َربَ  K/k ك S/s س
‘a>lami

y 

„Ain/Hamzah 

di belakang 

„Ain/Hamz

ah 

di-waqf 
 Vokal Rangkap الَ 

 قََرعََ
qara’

a 
اَل فٌٌروَ 

 عَُ

al-

furu

>’ 
 اَل قََمرَُ

al-

qam

ar 
 <gairi َغي ِريَ 

 قََرءََ
qara’

a 
اَل قََ

 َضاءَُ

al-

qad}

a>’ 
شَُ  اَلَشم 

al-

syam

s 
 syai’un َشي ئٌَ

Kata Majemuk dirangkai 
Kata Majemuk 

dipisah 

Ta>’  

Marbu>t}ah 

ي هَِ  َجَماُلَالدِّ
Jama>lud

di>n 
ي هَِ  َجَماُلَالد 

Jam

a>l 

al- 

Di>

n 

 Sa>’ah َساَعة َ
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KATA PENGANTAR 

 

Assalamua’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Alhamdulillah, sujud syukur kepada Allah SWT, 

Tuhan semesta Alam yang menciptakan dengan bekal yang 

begitu teramat sempurna. Taburan cinta, kasih sayang, 

rahmat dan hidayah-Nya telah memberikan kesehatan, 

kekuatan, semangat dan memberkati dengan ilmu 

pengetahuan. Atas karunia serta kermudahan yang Allah 

SWT berikan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. 

Salawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Rasulullah 

Muhammad SAW, yang telah membawa manusia dari 

zaman Jahiliyah menuju zaman yang berilmu. Semoga kelak 

di yaumil qiyamah diakui sebagai umatnya dan mendapat 

syafa‟at. Skripsi yang berjudul “Peran Guru Dalam 

Pembelajaran Berbasis E-Learning Pada Mata Pelajaran 

PAI Kelas VII Di SMP Negeri 01 Gebog Kudus Tahun 

Ajaran 2020/2021” ini telah disusun dengan sungguh-

sungguh sehingga memenuhi salah satu syarat guna 

memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas 

Tarbiyah Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) 

IAIN Kudus. 

Penulis menyadari bahwa penelitian skripsi ini tidak akan 

terlaksana dengan baik tanpa bantuan, saran dan arahan dari 

berbagai pihak, yang secara langsung maupun tidak 

langsung telah memberikan bantuan material maupun 

spiritual. Untuk itu, peneliti mengucapkan banyak terima 

kasih kepada: 

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

Kudus yang telah merestui persembahan skripsi ini. 

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

Fakultas Tarbiyah IAIN Kudus yang telah 

memberikan arahan tentang penulisan skripsi ini. 

3. Bapak Riza Zahriyal Falah, M.Pd.I. selaku Ketua 

Prodi Pendidikan AgamaIslam (PAI) yang 

senantiasa memberikan arahan untuk mahasiswa 

Prodi PAI. 
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4. Ibu Ulfah Rahmawati, M.Pd.I selaku Dosen 

Pembimbing yang telah meluangkan segenap waktu, 

tenaga dan pikiran dalam membimbing dan 

mengarahkan penyusunan skripsi ini.  

5. Ibu Anisa Listiana selaku Kepala Perpustakaan 

IAIN Kudus yang membekali berbagai buku ilmu 

pengetahuan sehingga penulis mampu 

menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 

6. Para dosen atau staf pengajar di IAIN Kudus yang 

membekali ilmu pengetahuan sehingga penulis 

mampu menyelesaikan penyusunan skripsi. 

7. Segenap staf dan guru di SMP negeri 01 Gebog 

Kudus khususnya Bapak Drs. Moh. Akhsanulhaq, 

M.Pd, selaku Kepala Sekolah yang telah 

memberikan izin dan memberikan data-data yang 

diperlukan selama penelitian. 

8. Ibu Ani Rinzana Ni‟mah, S.Pd.I selaku guru PAI 

kelas VII yang telah menjadi informan dalam 

memberikan data sesuai yang diperlukan penulis. 

9. Siswa-siswi kelas VII SMP Negeri 01 Gebog Kudus 

yang telah menjadi informan dalam memberikan 

data seuai yang diperlukan penulis. 

10. Sahabatku Viya, Dita dan Nawa yang senantiasa 

memberikan masukan, motivasi, bantuan dan 

memberikan semangat dalam mengerjakan skripsi. 

11. Semua  teman-teman kelas PAI-D 2017 yang 

senasib seperjuangan, serta kebersamaannya dalam 

suka dan duka.  

Semoga kebaikan, bimbingan dan bantuan yang telah 

diberikan kepada penulis mendapat imbalan pahala dari 

Allah SWT, Aamiin. Akhirnya penulis berharap semoga 

skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak 

yang memerlukannya. 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
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Kudus, 6 Mei 2021 

Penulis, 

 

 

 

 

 

(Lisa Pratiwi) 

 

 

 

 


