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MOTTO 

 

“Sukses adalah ketenangan pikiran, yang merupakan hasil langsung 

dari kepuasan diri karena mengetahui bahwa kamu berusaha untuk 

menjadi yang terbaik dari yang kamu mampu” 

Johan Wooden  
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PERSEMBAHAN 

 

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu 

Wata’ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berkat 

kuasamu saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini dan menjadi 

pribadi yang mampu berfikir, berilmu, beriman, tangguh serta 

sabar. Semoga keberhasilan ini menjadi langkah awal untuk masa 

depan dalam meraih cita-cita saya. Dengan penuh perjuangan, 

kesabaran dan doa saya bangga untuk mempersembahkan karya 

kecil ini untuk orang-orang yang tersayang: 

1. Support System ku Bapakku tercinta Bapak Saribin dan 

Ibukku terkasih Ibu Sriatun yang tak pernah berhenti 

mendoakan, memberikan dukungan serta semangat untukku. 

2. Kakakku yang tersayang Intan Nurhidayah dan kakak Iparku 

Muhammad Khoirul Anhar yang juga membantu dan 

memberikan semangat serta semua anggota keluarga yang 

yag juga selalu menyemangati.  

3. Izah Ulya Qadam, M.Pd.I selaku dosen pembimbing yang 

selalu memberikan waktu, tenaga dan pikiran untuk selalu 

membimbing dan mengarahkan dalam penyusunan skripsi 

ini. 

4. Riza Zahriyal Falah, M.Pd.I da Bu Farida S.Psi., M.Si. 

selaku validator kuesioner penelitian dan semua dosen yang 

telah memberikan bimbingan dan wawasannnya kepada 

saya.  

5.  Nusroh selaku Kepala Sekolah MA Khoiriyah Waturoyo 

Margoyoso Pati beserta guru dan staff yang bersedia 

memberikan informasi terkait penelitian ini. 

6. Teman seperjuangan kelas PAI-H 2017 yang menjadi salah 

satu tempat berproses dan berkembang saya selama 

perkuliahan, yang selalu menemani dalam suka maupun 

duka serta terimakasih telah mengukir kenangan yang begitu 

indah sehingga begitu berat untuk saya lupakan.  

7. Semua pihak yang telah membantu untuk menyelesaikan 

skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Baik 

secara langsung maupun tidak langsung selama pelaksanaan 

serta penyusunan hingga skripsi ini dapat terselesaikan.  
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Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri P dan K 
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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan 

rahmat, taufiq, serta hidayahnya sehingga dalam menyelesaikan 

program sarjana strata satu (S.1) penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini dengan baik. Penyusunan skripsi yang berjudul 

“Profesionanalisme Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Upaya 

Membentuk Akhlak di Masa Pandemi Siswa MA Khoiriyah 

Waturoyo Margoyoso Pati”.  

Penulis mendapatkan banyak bimbingan dan saran dari 

berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi dapat terselesaikan. 

Untuk itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada: 

1. Dr. H. Mundakir, M. Ag selaku rekror IAIN Kudus yang 

telah memberikan ijin penelitisn skripsi ini sehingga dapat 

terselesaikan. 

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

IAIN Kudus. 

3. Riza Zahriyal Falah, M.Pd.I selaku Ketua Program Studi 

Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah IAIN Kudus. 

4. Izah Ulya Qadam, M.Pd selaku Dosen Pembimbing Skripsi 

yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam 

membimbing dan mengarahkan penyusunan skripsi ini. 

5. Ketua beserta staf perpustakaan IAIN Kudus yang telah 

memberikan ijin dan pelayanan perpustakaan yang 

diperlukan dalam penyusunan skripsi ini. 

6. Para dosen dan staff pengajar di lingkungan IAIN Kudus 

yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga 

penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. 

7.  Nusroh selaku Kepala Sekolah MA Khoiriyah Waturoyo 

Margoyoso Pati beserta guru dan staff yang telah 

memberikan ijin penelitian dan memberikan berbagai 

informasi yang saya butuhkan, serta peserta didik yang 

bersedia meluangkan waktunya untuk penelitian skripsi ini.  

8. Bapak,  Ibu, dan kakak yang memberikan dukungan, 

semangat ataupun berupa materil sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini dengan baik.  

9. Teman-temanku semua yang memberikan semangat, 

motivasi serta dukungan dan kebersamaan yang sangat indah 

hingga saat ini 
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10. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. 

Akhirya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik 

dan di waktu yang tepat. Penulis berharap skripsi ini dapat 

bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan bagi para 

pembaca. Aamiinn.  

 

 

Kudus, 13 November 2021 

Penulis  

 

 

 

Anggun Wulan Fajriana 

NIM 1710110300 

 


