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MOTTO 
 

                         

                          

                    

Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya 

bergiliran, di muka bumi dan di belakangnya, mereka menjaganya atas 

perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu 

kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka 

sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, 

maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung 

bagi mereka selain Dia. (QS. Ar-Ra’ad : 11) 
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PERSEMBAHAN 

Alhamdulillahirobbil’alamin. 

Puji syukur dengan segala kerendah hati atas semua nikmat yang selalu 

terpanjat kepada Allah SWT, dan sholawat serta salam tidak lupa kepada 

junjungan Nabi Muhammad yang senantiasa menantikan syafaatnya., 

akhirnya saya  bisa terkasih dan tercinta, segala dapat bermanfaat untuk 

semua pihak. Saya persembahan karya kecil ini untuk: 

1. Persembahan paling utama yaitu Allah SWT yang senantiasa 

memberikan kekuatan dan kesempatan saya untuk menyelesaikan 

karya tulis kecil ini. 

2. Junjungan Nabi Muhammad SAW. 

3. Kedua orang tuaku tersayang Ibu Sri Miati tercinta, terimakasih 

atas segala dukungan, motivasi serta kasih sayang serta doa-

doanya yang selalu kau panjatkan untukku sehingga saya dapat 

menyelesaikan pendidikanku sampai S1 yang penuh perjuangan 

ini. 

4. Keluargaku, saudara-saudaraku, kakak perempuanku Laila Nur 

Qomariyah dan adikku Rofi’atul Khasanah  serta keponakanku 

Abdullah Anwar Ma’ruf, kalian adalah semangatku untuk selalu 

kuat berjuang hingga saat ini. 

5. Kepada calon suamiku Santono, terimakasih atas segala 

dukungan, perjuangan, motivasi serta doa-doa yang selalu 

menyertaiku untuk dapat menyelesaikan pendidikanku dengan 

tepat waktu. 

6. Kepada calon mertuku Ibu Surinah dan Bapak Alm. Kunawi, 

terimakasih atas perhatiannya, kasih sayangmu serta doa-doamu 

dalam penyelesaian skripsi ini. 

7. Kepada dosen pembimbing skripsiku Ibu Salma Fa’atin, M.Ag, 

terimaksih waktunya yang selalu menyempatkan waktu 

memberikan pengarahan serta bimbingan. Dan terimakasih 

kepada seluruh dosen Fakultas Tarbiyah IAIN Kudus. 

8. Untuk almamater IAIN Kudus, terimakasih atas naungan ilmu 

yang telah diberikan, terimakasih kepada seluruh dosen 

pengampuh IAIN Kudua, kepegawaiaan, fasilitas dan 

perpustakaan beserta pihak kebersihan dan keamanan kampus 

IAIN Kudus. 

9. Untuk teman-teman seperjuanganku IAIN Kudus, semua prodi, 

dan terkhusus PAI-F, terimakasih telah memberi warna di dunia 

perkuliahanku. 
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10. Teruntuk temanku Nadlotun Na’im, Khoridatul Bahiyah, Fittiara 

Luke, Nurul Hidayah, Ifrotun Munjiyah, Siti Ainun Nadhiroh, 

terimakasih telah menjadi penyemangat dihari-hariku selama 

kuliah. 

11. Untuk teman SMA seperjuangan Herriani Nur I.P.S, Ayu 

Feronika dan Nova Lia terimakasih untuk semangat serta 

motivasi dalam penyusunan skripsi ini. 

12. Terimakasih kepada SMP Negeri 1 Bangsri, khususnya  Bapak 

Furqon yang telah mambantu saya dalam menyelesaikan skripsi 

ini. 

13. Teruntuk teman-temanku yang tidak bisa saya sebutkan satu 

persatu, dan semua pihak yang membantu dalam penyusunan 

skripsi ini. 
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KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

 Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kahadirat Allah 

SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah serta 

inayah-Nya dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi 

Muhammad SAW beserta umatnya sehingga pada kesempatan ini 

penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “RESPON 

GURU PAI DI SMP NEGERI 1 BANGSRI TERHADAP 

PEMBELAJARAN DARING DI ERA PANDEMI”. Skripsi ini 

disusun guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana 

1 (S.1) Program Studi Pendidikan Agama Islam Jurusan Tarbiyah 

Agama Islam Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus. 

Peneliti menyampaikan terima kasih atas bimbingan dan saran 

dari berbagai pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini. Kepada 

pihak-pihak yang selalu mendukung antara lain kepada: 

1. Dr. H Mudzakir, M. Ag. Selalu Rektor Institut Agama Islam 

Negeri Kudus yang telah memberikan ijin penelitian hingga 

selesainnya skripsi ini. 

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

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus yang telah 

mempersetujui penelitian skripsi ini. 

3. Riza Zahriyal Falah, M.Pd.I. selaku ketua prodi  PAI (Pendidikan 

Agama Islam) IAIN Kudus yang telah memberikan arahan 

tentang penulisan skripsi ini. 

4. Ibu Salma Fa’atin M, Ag. Selaku dosen pembimbing yang telah 

bersedia meluakan waktu, tenaga, dan pikirannn untuk 

memberikan bimbingan dan arahan dalam pentusunan skripsi ini.  

5. Para dosen Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam 

IAIN Kudus yang telah membekali berbagai pengetahuan pada 

saat perkuliahannnn, sehingga peneliti mampu menyelesaikan 

skripsi ini. 

6. Kedua orang tua saya dan segenap keluarga tercinta yang selalu 

memberikan doa dan dukungan semangat setiap saat dalam 

penyusunan skripsi ini. 

7. Kepada calon suamiku dan segenap kelaurga tercinta yang 

memberikan penyemanagta, perhatian, motivasi dalam hari-

hariku dalam penyusunan skripsi ini. 
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8. Seluruh tenaga kerja SMP Negeri 1 Bangsri Jepara yang telah 

memberikan ilmu, pengetahuan, pengalaman, ruang dan 

waktuuntuk penelitian selama proses penelitian. 

9. Keluarga besar PAI-F anggkatan 2017 beserta teman-teman IAIN 

Kudus khususnya yang telah memberikan semangat, motivasi, 

dan dukunganya. 

10. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaiakn skripsi 

ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. 

Semoga amal baik beliau tersebut di atas dan juga semua pihak 

yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu mendapatkan balasan 

pahala yang berlipat dari Allah SWT dengan teriring do’a 

Alhamdulillah Jazakumulloh Khoiro Ahsanal Jaza’. 

Sebagai penutup penulis menyadari bahwa masih banyak 

kekhilafan dan kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. oleh sebab 

itu, penulisan sangat mengharapkan kritik serta saran yang bersikap 

membangun dari para pembaca agar lebih sempurnanya skripsi yang 

penulis susun. 

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna, 

bermanfaat, barokah, di Dunia dan Akhirat. Aamiin… 

 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb 

 


