PENGARUH VARIASI MENGAJAR GURU TERHADAP MOTIVASI BELAJAR
PADA MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PESERTA DIDIK
KELAS X DI SMA ISLAM SULTAN AGUNG 1 SEMARANG
SKRIPSI
Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)
Dalam Ilmu Tarbiyah

Disusun Oleh:
IMROATUN FAIZAH
31501502219
HALAMAN JUDUL
PROGAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
JURUSAN TARBIYAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2019

MOTTO

ِﷲ اﻟﺮﱠﺣْ ﻤَﻦِ اﻟﺮﱠﺣِ ﯿْﻢ
ِ ّ ِﺑِﺴْﻢ
١٣٩ ََو َﻻ ﺗَ ِﮭﻨُﻮ ْا َو َﻻ ﺗ َۡﺤ َﺰﻧُﻮ ْا َوأَﻧﺘُ ُﻢ ٱ ۡﻷَﻋۡ ﻠ َۡﻮنَ إِن ﻛُﻨﺘُﻢ ﻣ ۡﱡﺆ ِﻣﻨِﯿﻦ
Artinya :
“Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, Padahal kamulah
orang-orang yang paling Tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman” (QS. AlImran: 139) (Departemen Agama RI, 2012, hal. 68).
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