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PERNYATAAN KEASLIAN 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:  

Nama  :  Umi Zakiyatul Fikkriyah 

NIM  :  1510110076 

Jurusan/prodi  :  Tarbiyah/ PAI 

Judul skripsi  : “Peran Guru Akidah Akhlak dalam Mengatasi 

Kecemasan Peserta Didik Menjelang Ujian Nasional di 

MTs Tarbiyatul Aulad Gunungwungkal Pati Tahun 

2018/2019”. 

 

Menyatakan dengan penuh tanggung jawab, bahwa apa yang tertulis 

di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya peneliti sendiri, bukan jiplakan 

dari karya tulis orang lain, baik sebagaian maupun seluruhnya. Pendapat atau 

temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip dan dirujuk 

berdasarkan kode etik ilmiah. 

 

 

Kudus, 18 Juli 2019 

Yang membuat pernyataan 
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NIM: 1510110076 
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MOTTO 

 

Bersemangatlah untuk meraih apa yang bermanfaat bagimu, mintalah 

pertolongan kepada Allah, dan janganlah bersikap lemah. Apabila 

sesuatu menimpamu janganlah berkata,  

“seandainya dahulu aku berbuat demikian niscaya akan begini dan 

begitu”. Akan tetapi katakanlah, “itulah ketetapan Allah dan apa yang 

Allah kehendaki pasti terjadi. Karena ucapan Law (seandainya), akan 

membuka pintu syaiton 

 (HR. Muslim) 
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