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MOTTO 

 

                

janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, 

Padahal kamulah orang-orang yang paling Tinggi (derajatnya), jika kamu orang-

orang yang beriman. 
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 PERSEMBAHAN 

Puji syukur kupanjatkan kepada Ilahi Rabbi atas 

terselesaikannya karya sederhana ini. 

Karya ini kupersembahkan untuk : 

 Orang tuaku, Bapak dan Ibuk tersayang, yang 

senantiasa tulus melimpahkan kasih sayang dengan 

kucuran do’a dan didikan mulia untuk putri-putrinya. 

 Adek tersayang Ulil Aini Rohima, yang senantiasa 

memberikan semangat kehidupan bagiku. 

 Asatidz-Asatidzah, serta Dosen-Dosen yang telah 

membukakan cakrawala ilmu dan dunia untukku. 

 Kawan-kawan seperjuanganku di kelas PAI ELK B 

2012, khususnya keluarga RWMku yang memberikan 

semangat untuk terus maju dalam menuntut ilmu dan 

yang telah memberikan motivasi dan cakrawala 

pengalaman kepadaku yang ikut mensukseskan dalam 

pembuatan skripsi ini. 

 Dan mimpi besarku yang akan senantiasa menjadi 

teman setia dalam perjalanan hidupku.. 
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KATA PENGANTAR 

Bismillahirrahmanirrahim 

Alhamdulillah, Maha Suci Allah SWT dengan segala keagungan dan 

kebesaran-Nya. Segala puji syukur hanya milik Allah yang telah melimpahkan 

rahmat, taufiq, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga atas iringan ridlo-Nya penulis 

dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun dengan tertaih-tatih. Walaupun belum 

mencapai kesempurnaan, namun harapan kecil penulis semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat. 

Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan ke haribaan baginda 

Rasulullah Muhammad SAW, pembawa rahmat bagi makhluk sekalian alam dan 

juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan para tabi’in serta kepada seluruh 

umatnya. Semoga kita tergolong umat yang akan mendapatkan pertolongan (asy-

syafa’at al-‘udzma) dari beliau di hari kiamat nanti. 

 Biidznillah wa bi’aunillah, skripsi yang berjudul: " Pengaruh Teknik 

Assertive Training Terhadap Kepercayaan Diri Siswa Pada Mata pelajaran 

Akidah Akhlak Di MTs Al Kautsar Ngumbul Todanan Blora” telah berhasil 

disusun dengan sungguh-sungguh, sehingga memenuhi salah satu syarat guna 

memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam ilmu Tarbiyah Program 

Pendidikan Agama Islam di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) 

Kudus. 

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, 

bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan 

terimakasih kepada yang terhormat : 

1. Dr. H. Fathul Mufid, M.S.I, selaku Ketua STAIN Kudus yang telah merestui 

pembahasan skripsi ini. 

2. Dr. H. Kisbiyanto, S. Ag., M. Pd., selaku Ketua Jurusan Tarbiyah STAIN 

Kudus yang telah yang telah memberikan arahan tentang penulisan skripsi 

ini. 




