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NOTA PERSETUJTIAN PEMBIiVIBING

Kepada

Yth. Ketua STAIN Kudus

Cq. Ketua Jurusan Tarhiyah
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Kudus
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Diberitahukan dengan hormat" bahna skripsi saudari tll;,a Syarifa Nltrt;

1310I10065 dengan judul: -'Strategi Guru dalam mengatasi Kecemas*n

Belajar Sisrva dengan teknik Desensitisasi Sistematik Pada Mata

Petrajaran Aqidah Akhlak di MTs lslamic Centre Bae Kudus Tahun

Pelaj*ran 201712018'n pada Jurusan Tarbilah Program Studi Pendidikaa

Agama lslan: (PAI) setelah dikoreksi dan diteliti sesuai aturan proses

bimbingan, mak& skripsi dimaksud dapat diset*jui r-rntuk dimmaqasahkan.

Oleh karena itu, mohon dengan hormat agar naskah skripsi tersebut diterima

dan diajukan dalam program munaqasah sesuai dengan jadwal yang

direncanakan.

I)emikian, kami sampaikan terima kasih.
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PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa apa yang tertulis di dalam laporan skripsi ini benar-

benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dan karya tulis orang lain, baik

sebagian maupun keseluruhannya. Pendapat atau temuan orang lain yang

terdapat dalam skripsi ini dikutip dan dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah'

Ulya Syarifa
NIM 131011006s

Kudus, 5 Desember 2017

Yang membuat pernyataan
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Artinya: "Janganlah kamu berduka cita, Sesungguhnya 
Allah beserta kita." (QS. At-Taubah:40) 
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