
 
 

UPAYA GURU PAI DALAM MENGATASI KESULITAN BELAJAR 

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SISWA DI MTs FUTUHIYYAH KUDU 

SEMARANG 

SKRIPSI 

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat 

Guna Memperoleh Gelar S.I 

Dalam Ilmu Tarbiyah 

 

Oleh : 

Elya Fatimatur Rofiah 

NIM: 31501502202  

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 

JURUSAN TARBIYAH FAKULTAS AGAMA ISLAM  

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG 

SEMARANG 

2019



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

MOTO 

 

(7-6( )اال نشراح : 7( فَإَِذا فََرْغَت فَاْنَصْب )6اْلُعْسِريُْسًرا )إِنَّ َمَع   

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan (6) Maka apabila kamu 

telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 

(urusan) yang lain 

 ( QS. Al- Insyiroh : 6-7 ) (Slameto, 2003, hal. 201) 

 

 َسيَْجَعُل هللاُ بَْعَد ُعْسِريُْسًرا

“Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan” 

( QS. Ath- Thalaq (65): 7 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DEKLARASI 

  

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab penulis menyatakan 

dengan sesungguhnya, bahwa : 

1. Skripsi ini tidak berisi material yang ditulis orang lain. 

2. Skripsi ini tidak berisi pemikiran orang lain, kecuali informasi 

yang di dapat dari referensi yang digunakan. 

3. Skripsi ini menjadi tanggung jawab penulis.  
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