
 

 

 

 

EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN PAI DALAM PENGEMBANGAN 

SIKAP SOSIAL PESERTA DIDIK DI SMA NEGERI 1 DEMAK 

SKRIPSI 

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S1) 

dalam Ilmu Tarbiyah 

 

Oleh : 

FARICHATUN NISA 

NIM  : 31501402047 

 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 

JURUSAN TARBIYAH FAKULTAS AGAMA ISLAM 

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG 

SEMARANG 

2018



 

 

ii 

  

 

 

 

  



 

 

iii 

  



 

 

iv 

  

 



 

 

v 

  



 

 

vi 

  

 



 

 

vii 

  

MOTTO 

                             {1حجرات: .}ال 

Artinya: 

     “Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah 

antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertaqwalah kepada Allah agar 

kamu mendapat rahmat”.(QS. Al-Hujurat:10) (RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 

2011, hal. 516) 
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