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MOTTO 

 أهله غير الى مراأل سدو إذا : م.ص هللا لرسو الق  :الق عنه هللا ضير ةيرهر يب أ عن

 ٭ ري)البخا الساعة (رواه فا انتظر
 Dari Abu Hurairah RA. Rasulullah bersabda; “Apabila suatu masalah 
diserahkan kepada orang yang bukan profesinya (ahlinya) maka 
tunggulah saat kehancuranya.” (HR. Bukhari).1 

 

 

                                                 
 :Abi Abdullah Muhammad Ibn Isma’il Al-Bukhori, Shahih Bukhori, (Semarang ٭1

Maktabah Usaha Keluarga), Juz 1, hlm. 21. 
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ABSTRAK 

Judul : Pengaruh Persepsi Siswa terhadap Kompetensi Pedagogik 

Guru PAI dengan Prestasi Belajar Pendidikan Agama 

Islam Siswa di Kelas IV dan V SDN 1 Rejosari Brangsong 

Kendal 

Penulis : Sriyati  

NIM  :  093111465 

Program Studi :  PGMI/DMS 

Skripsi ini dilatarbelakangi oleh kompetensi pedagogik guru perlu 
ditingkatkan, baik yang berkaitan dengan kompetensi akademik maupun 
kompetensi profesional, karena Tenaga pengajar yang berpengaruh dalam 
menentukan tingkat prestasi siswa tentunya harus selalu meningkatkan 
kompetensi pedagogiknya untuk menjadikan pembelajaran lebih mudah dipahami 
bagi siswa. 

Studi ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan: 1) Bagaimanakah 
persepsi siswa terhadap kompetensi pedagogik guru PAI di kelas IV dan V SDN 1 
Rejosari Brangsong Kendal? 2) Bagaimanakah prestasi belajar PAI siswa di kelas 
IV dan V SDN 1 Rejosari Brangsong Kendal? 3) Adakah pengaruh persepsi siswa 
terhadap kompetensi pedagogik guru PAI dengan prestasi belajar PAI siswa di 
kelas IV dan V SDN 1 Rejosari Brangsong Kendal? 

Penelitian ini adalah penelitian korelasional dengan analisis product 
moment. Subyek penelitiam sebanyak 55 siswa, menggunakan teknik rando, 
sampling Pengumpulan data menggunakan instrument quwsioner. Data penelitian 
yang terkumpul dianalsis dengan menggunakan analisis statistik deskriptif dan 
inferensial yaitu menggunakan teknik product Moment. Pengujian hipotesis 
penelitian menggunakan analisis korelasi uji. 

Hasil belajar menunjukkan bahwa: terdapat pengaruh positif antara 
persepsi siswa terhadap kompetensi pedagogik guru PAI dengan prestasi belajar 
PAI siswa di kelas IV dan V SDN 1 Rejosari Brangsong Kendal. Hal ini 
ditunjukkan rxy = 0,48063> rt (0,05) = 0,266 dan rxy  = 0,48063>  rt (0,01) = 
0,345.  Dengan rxy  >  rt ( 0,05 dan 0,01) ada pengaruh positif antara persepsi 
siswa terhadap kompetensi pedagogik guru PAI dengan prestasi belajar PAI siswa 
di kelas IV dan V SDN 1 Rejosari Brangsong Kendal. setelah diketahui 
hubungannya kemudian dilakukan perhitungan menggunakan rumus regresi untuk 
mengetahui pengaruh persepsi siswa terhadap kompetensi pedagogik guru PAI 
dengan prestasi belajar PAI siswa di kelas IV dan V SDN 1 Rejosari Brangsong 
Kendal Mranggen, dalam uji Freg diketahui, bahwa nilainya sebesar 15,921, 
kemudian hasil yang diperoleh dikonsultasikan dengan tabel Ft 0,05 = 3,17 dan Ft 
0,01 = 5,01. Dengan demikian, Freg = 15,921 > Ft 0,05 = 4,03 dan Freg = 15,921> 
Ft 0,01 = 7,17 berarti signifikan. Hipotesis yang menyatakan ada pengaruh positif 
antara pengaruh persepsi siswa terhadap kompetensi pedagogik guru PAI dengan 
prestasi belajar PAI siswa di kelas IV dan V SDN 1 Rejosari Brangsong Kendal 
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