
v 

 

ABSTRAK 
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Pendidikan Agama Islam. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Pembimbing: 

Dra. Rusdiah, M.Pd.I. 

 

Dalam proses belajar mengajar tentu setiap siswa memiliki persepsi yang 

berbeda-beda dalam memahami dan memaknai cara mengajar seorang guru. 

Seorang siswa mungkin saja memiliki pemahaman yang berbeda terhadap cara 

mengajar seorang guru dengan siswa lainnya. Oleh sebab itu seorang guru harus 

mampu memahami perbedaan ini dan berusaha menyampaikan pelajaran dengan 

baik agar dapat dipahami secara menyeluruh oleh semua siswa. Dalam 

menyampaikan pelajaran ini diperlukan strategi-strategi yang tepat dan efisien. 

Strategi yang kurang baik akan mempengaruhi belajar siswa yang kurang baik 

pula. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi siswa 

terhadap penerapan strategi PAIKEM pada mata pelajaran Alquran Hadits di kelas 

VIII MTsN 1 Marabahan Kabupaten Barito Kuala, bagaimana minat belajar pada 

mata pelajaran Alquran Hadits di kelas VIII MTsN 1 Marabahan Kabupaten 

Barito Kuala, dan adakah korelasi antara persepsi siswa terhadap penerapan 

strategi PAIKEM dengan minat belajar pada mata pelajaran Alquran Hadits di 

kelas VIII MTsN 1 Marabahan Kabupaten Barito Kuala. Adapun tujuan penelitian 

ini adalah nntuk mengetahui persepsi siswa terhadap penerapan strategi PAIKEM 

pada mata pelajaran Alquran Hadits di kelas VIII MTsN 1 Marabahan Kabupaten 

Barito Kuala, untuk mengetahui minat belajar pada mata pelajaran Alquran Hadits 

di kelas VIII MTsN 1 Marabahan Kabupaten Barito Kuala, serta mengetahui 

korelasi antara persepsi siswa terhadap penerapan strategi PAIKEM dengan minat 

belajar pada mata pelajaran Alquran Hadits di kelas VIII MTsN 1 Marabahan 

Kabupaten Barito Kuala. 

Sampel dalam penelitian ini adalah 70 siswa kelas VIII, dengan teknik 

pengumpulan data menggunakan angket, observasi dan dokumenter, kemudian 

dianalisis dengan teknik deskriptif kuantitatif dan disimpulkan dengan 

menggunakan metode korelasial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

persepsi siswa terhadap penerapan strategi PAIKEM pada mata pelajaran Alquran 

Hadits di kelas VIII MTsN 1 Marabahan Kabupaten Barito Kuala adalah 25.63 

atau berada pada kategori tinggi. Sedangkan minat belajar pada mata pelajaran 

Alquran Hadits di kelas VIII MTsN 1 Marabahan Kabupaten Barito Kuala adalah 

25.5 atau berada pada kategori tinggi. Ada (terdapat) korelasi antara persepsi 

siswa terhadap penerapan strategi PAIKEM dengan minat belajar pada mata 

pelajaran Alquran Hadits di kelas VIII MTsN 1 Marabahan Kabupaten Barito 

Kuala. 

 

 

 


