
HALAMAN JUDU L

PENGARUH MOTIVASI SISWA MEMAKAI JILBAB
TERHADAP SIKAP KEAGAMAAN DI SEKOLAH

MENENGAH KEJURUAN (SMK) PALEBON SEMARANG

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana SI

Dalam Ilmu Tarbiyah

Disusun Oleh:
SITI KHOIRIYAH

NIM/NIRM: 31501201710/ 12/X/01.2.1/3374

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
JURUSAN TARBIYAH FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG

2016



ii



iii



iv

MOTTO

                     
               

Artinya: perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka
mengulurkan jilbabnyake seluruh tubuh mereka". yang demikian itu
supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, Karena itu mereka tidak di
ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(QS.
Al Ahzab: 59)1

1Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahnya, Semarang: PT Karya Toha Putra,
2002, hlm. 665
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tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kita merupakan umatnya

yang mendapat syafaat beliau kelak di hari kiamat. Amin.

Skripsi yang berjudul pengaruh motivasi siswa memakai jilbab terhadap
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menyelesaikan skripsi ini.
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serta memberikan dorongan motivasi untuk penulis.
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menyelesaiakan skripsi ini.
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Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan dari

yang diharapkan, oleh karenanya kritik dan saran penulis harapkan demi

sempurnanya skripsi ini.
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