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MOTTO 

 

َويَ ْرزُْقُه ِمْن َحْيُث ََل ََيَْتِسُب ۚ ( ٢)َوَمن يَ تَِّق ٱَّللََّ ََيَْعْل لَُّه ََمَْرًجا 
ۚۚ  ۦِ  َّ ٱَّللََّ  ٰبِلُ   َْمرِ ِ  َوَمن يَ تَ وَكَّْل َعَلى ٱَّللَِّ فَ ُهَو َحْسُبُه ۚ

ُ ِلُكلِّ َشْىٍء َقْدرًا  (٣)َقْد َجَعَل ٱَّللَّ  
“Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan  

mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rezeki dari 

arah  

yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang 

bertawakan kepada  

Allah, niscaya allah akan mencukupkan keperluannya. 

Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. 

Sesungguhnya Allah  

telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.”  

(QS. At-Thalaq : 2-3)
1
  

                                                             
1 Departemen Agama RI, terj. Yayasan Penyelenggara 

Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, Al-Qur’an dan Terjemahannya 

(Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2015), 445. 
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PERSEMBAHAN 

 

Puji syukur saya ucapkan kepada Allah SWT karena atas 

rahmat dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan penyusunan 

skripsi ini. Tiada do’a yang terijabah kecuali manusia itu 

berusaha. Karya tulis yang sederhana ini saya persembahkan 

kepada: 

 Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Mastur Aries dan Ibu 

Maidah yang selalu memberikan do’a, dukungan, dan 

semangat sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan 

skripsi ini 

 Kakakku Nurul Hidayah dan Adekku Laili Riza Nadiya yang 

selalu memberi dukungan, do’a dan selalu menghiburku 

ketika jenuh dengan banyaknya tugas yang harus saya 

kerjakan.  

 Guru dan Dosen yang membimbing saya dalam mencari ilmu 

sehingga saya dapat menghasilkan sebuah karya tulis yang 

sederhana ini. Tanpa ilmu dan didikan mereka saya tidak 

mampu menyusun karya ini dengan baik. 

 Teman-teman seperjuanganku TM-B 17 yang selalu 

memberikan semangat dan dukungan untuk segera 

menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 

 Sahabat-sahabat terdekatku yang selalu memberikan 

semangat, dukungan, berbagi cerita, dan selalu setia 

menemani selama kuliah di IAIN Kudus baik dikala susah 

maupun senang. 

 Almamaterku Institut Agama Islam Negeri Kudus 

 Dan terima kasih untuk semua pihak yang mendukungku yang 

tidak dapat saya sebutkan satu-persatu. 

Wahai dzat yang maha pengasih dan penyayang 

jadikanlah karyaku ini agar menjadi ilmu yang bermanfaat bagi 

penulis dan pembaca. 
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KATA PENGANTAR 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan 

rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi yang berjudul 

“Pengaruh Self Efficacy dan Kemandirian Belajar terhadap 

Prestasi Belajar Matematika pada Peserta Didik Kelas VIII MTs 

NU Miftahul Falah Cendono Dawe Kudus Tahun Ajaran 

2020/2021” disusun guna memenuhi salah satu syarat memperoleh 

gelar sarjana strata satu. Sholawat serta salam teruntuk junjungan 

umat seluruh alam, Rasulullah Muhammad SAW, semoga kelak 

kita tergolong umat yang mendapatkan syafaatnya. 

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat 

bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga 

penyusunan skripsi ini dapat terealisasikan. Untuk itu penulis 

menyampaikan terima kasih kepada : 

1. Bapak Dr. H. Mundakir, M.Ag. selaku Rektor IAIN Kudus 

yang telah merestui penelitian skripsi ini. 

2. Bapak H. Abdul Karim, M.Pd. selaku Dekan Fakultas 

Tarbiyah IAIN Kudus yang telah memberikan persetujuan 

tentang penulisan skripsi ini. 

3. Bapak Arghob Khofya Haqiqi, M.Pd. selaku Ketua Prodi 

Tadris Matematika IAIN Kudus yang telah menyetujui 

penelitian ini. 

4. Ibu Wahyuning Widiyastuti, M.Si. selaku Dosen Pembimbing 

yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran 

untuk memberikan bimbingan, pengarahan dalam penyusunan 

skripsi ini. 

5. Ibu Anisa Listiana, M.Ag., selaku Kepala Perpustakaan IAIN 

Kudus yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan 

yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini. 

6. Para dosen dan staf pengajar di lingkungan IAIN Kudus yang 

telah membekali berbagai pengetahuan sehingga peneliti dapat 

menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 

7. Bapak Noor Sa’id, S.Pd.I., M.Pd. selaku Kepala MTs NU 

Miftahul Falah Cendono Dawe Kudus dan Ibu Ery Noviyanti, 

S.Pd.I. selaku guru pengampu mata pelajaran Matematika 
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telah berkenan memberikan izin untuk melaksanakan 

penelitian skripsi di madrasah yang dipimpinnya. 

8. Para guru dan staf tata usaha di lingkungan MTs NU Miftahul 

Falah Cendono Dawe Kudus yang telah memberikan layanan 

data sebagai pelengkap informasi dalam penyusunan skripsi 

ini. 

9. Seluruh siswa kelas VIII MTs NU Miftahul Falah Cendono 

Dawe Kudus yang telah bersedia menjadi subyek penelitian 

dalam penelitian skripsi ini. 

10. Keluarga tercinta yang sentiasa memberikan do’a restu dan 

dukungannya baik secara moril maupun spiritual sehingga 

penyusunan skripsi ini dapat terealisasikan. 

11. Teman-teman seperjuangan TM-B 2017 yang telah 

memberikan semangat dan menemani dalam menuntut ilmu di 

kampus IAIN Kudus. 

12. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi 

ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga 

Allah SWT membalas amal kebaikan mereka dengan balasan 

yang lebih dari yang mereka berikan. 

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa 

skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih terdapat 

banyak kekurangan karena keterbatasan ilmu yang peneliti 

ketahui. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran 

yang konstruktif dari semua pihak. Akhir kata penulis berharap 

semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amiiin. 
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