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ABSTRAK 

 

 

Ani Ristiana, 2017. Upaya Meningkatkan Antusiasme Belajar Siswa melalui Strategi 
Mind Map dan Crossword Puzzle dalam Mata Pelajaran Aqidah Akhlak Pokok 
Bahasan Asmaul Husna Kelas X di MA YPIP Panjeng Jenangan Ponorogo. 
Jurusan Pendidikan Agama Islam. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing, Ali Ba’ul Chusna, 
MSI. 

 
Kata Kunci: Antusiasme Belajar Siswa, Strategi Mind Map dan CrosswordPuzzle 

 

Proses belajar mengajar merupakan suatu kegiatan dalam rangka melaksanakan 
kurikulum suatu lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang 
direncanakan dan ditetapkan. Namun faktanya, kegiatan pembelajaran yang 
dilaksanakan di MA YPIP Panjeng Jenangan Ponorogo masih belum maksimal. 
Antusiasme belajar siswa sangat rendah serta peran serta peserta didik di dalam 
kelaspun dinilai sangat kurang. Hal ini menyebabkan hasil belajar dari peserta didik 
masih di bawah KKM. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses pembelajaran 
menggunakan strategi mind map dan crossword puzzle untuk meningkatkan 
antusiasme belajar siswa pada mata pelajaran Akidah Akhlak pokok bahasan Asmaul 
Husna kelas X di Madrasah Aliyah YPIP Panjeng Jenangan Ponorogo 
Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas. Subjek pada penelitian ini 
adalah siswa kelas X MA YPIP Panjeng Jenangan Ponorogo yang berjumlah 36 
siswa. Desain penelitian ini mengacu pada desain penelitian tindakan kelas menurut 
Kemmis dan Mc Taggart yang meliputi (1) Perencanaan, (2) Pelaksanaan, (3) 
Pengamatan, (4) Refleksi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan strategi mind map dan 
crossword puzzledapat meningkatkan antusiasme belajar siswa pada tiga siklus. Hal 
ini dapat dilihat dari pencapaian hasil belajar dari masing-masing siklus. Pada siklus 
I, hasil belajar peserta didik mencapai 69,45%, siklus II meningkat menjadi 86,12%, 
dan di siklus III mengalami peningkatan kembali dengan pencapaian 94,45%. Dengan 
demikian, dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran mind map dan crossword 
puzzledapat meningkatkan antusiasme belajar siswa pada mata pelajaran Aqidah 
Akhlak pokok bahasan Asmaul Husna kelas X MA YPIP Panjeng Jenangan 
Ponorogo. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

Sistem transliterasi Arab-Indonesia yang dijadikan dalam penulisan skripsi ini 

adalah sistem Institute of Islamic Studies, McGill University, yaitu sebagai berikut: 

 ’ = ء

 

 Z = ز

 

 Q = ق

 = B س = S ك = K 

 = T ش = Sy ل = L 

 M = م Sh = ص Ts = ث

 N = ن Dh = ض J = ج

 W = و Th = ط H = ح

 H = ه Zh = ظ Kh = خ

 y = ي ’ = ع D = د

 Gh = غ Dz = ذ
 

 f = ف r = ر

Ta’ marbutâ tidak ditampakkan kecuali dalam susunan idafâ. Huruf tersebut ditulis t. 

Misalnya: ن  fatânat al-nabi =النبيفطانة .fatâna = فط

Diftong dan Konsonan Rangkap 

 U = أو  Aw = أو

 Î = أي  Ay = أي

Konsonan rangkap ditulis, kecuali huruf waw yang didahului damma dan huruf ya 

yang kasra seperti tersebut di tabel. 
Bacaan panjang 

 Û = أو  Î = أي  â = أ

Kata sandang 

 Wal = وال  Al-sh = الص  al = ال



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan suatu hal penting bagi semua insan manusia, 

dimana pendidikan selalu menjadi tumpuan dan harapan untuk mengembangkan 

individu dan masyarakat. Pendidikan juga sebagai alat untuk memajukan 

peradaban, mengembaangkan masyarakat, dan mencetak generasi yamg  mampu 

melangkah sesuai dengan apa yang menjadi harapan bangsa. 

Dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 

menyatakan bahwa, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis 

serta bertanggung jawab. 

Berikutnya pada pasal 3 undang-undang tersebut juga menyatakan bahwa 

pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 
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Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif,mandiri dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab.1 

Undang Undang  dan peraturan di atas menjadi landasan hukum, bahan 

pemikiran dan renungan kita semua khususnya yang bergerak di bidang 

pendidikan bahwa beban, kewajiban dan tugas kita sebagai pelaku pendidikan 

menjadi amanah yang harus diemban untuk mengembangkan pendidikan bangsa. 

Salah satu komponen penting dalam pendidikan adalah adanya sosok 

seorang guru. Kualitas pembelajaran di sekolah sangat ditentukan oleh guru. 

Guru dalam konteks pendidikan mempunyai peranan yang sangat besar dan 

strategis. Hal ini disebabkan karena gurulah yang berada di barisan paling depan 

sebagai pelaksana pendidikan. Guru menjadi pejuang di garis depan untuk 

membentuk insan-insan Indonesia yang bukan sekedar cerdas dalam pemahaman 

terhadap pengetahuan, tetapi cerdas secara afektif dan psikomotorik seperti yang 

dicanangkan dalam fungsi dan tujuan pendidikan Nasional. 

Guru yang berperan sebagai motivator dalam pembelajaran sebaiknya 

mampu menumbuhkan, mengembangkan dan menebarkan energi positif peserta 

didik, membangun antusiasme dirinya dan peserta didik agar mampu 

menciptakan proses dan hasil belajar yang optimal, yang dapat menghantarkan 

siswa menjadi manusia cerdas kini dan nanti. Guru hebatlah yang mampu 

menghebatkan peserta didiknya. 

                                                 
1Asis Saefuddin dan Ika Berdiati, Pembelajaran Efektif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2014),2. 
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Pembelajaran di dalam kelas yang dikemas dengan menyenangkan 

merupakan dambaan peserta didik, karena proses pembelajaran yang 

menyenangkan bisa meningkatkan motivasi belajar siswa guna menghasilkan 

produk dan proses belajar yang berkualitas. Guru sebaiknya mampu menyusun 

strategi, cara yang tepat, metode yang sesuai untuk menyajikan bahan pelajaran 

yang berorientasi pada ketercapaian kompetensi sehingga peserta didik berhasil 

menyerap pembelajaran yang diberikan oleh guru.2Sebagaimana yang telah 

dikemukakan oleh Wina Sanjaya bahwa “Guru adalah komponen yang sangat 

menentukan dalam implementasi strategi pembelajaran”.3 

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kualitas 

pembelajaran akan meningkat jika guru mampu menciptakan kondisi belajar 

yang aktif, kreatif, dan mengefektifkan komunikasi interaksi guru dan siswa 

menggunakan metode pembelajaran yang tepat. 

Suasana yang mestinya tercipta dalam proses pembelajaran adalah 

bagaimana siswa yang belajar benar-benar berperan aktif dalam pembelajaran di 

kelas. Keberhasilan pencapaian kompetensi satu mata pelajaran bergantung 

kepada beberapa aspek, salah satunya adalah bagaimana cara seorang guru dalam 

melaksanakan pembelajaran. Namun faktanya, banyak guru yang belum 

memiliki keterampilan dalam mengadakan variasi, baik dalam cara mengajar, 

                                                 
2Ibid., 4. 
3Ahmad Susanto, Teori Belajar dan Pembelajaran di SD (Jakarta: Kencana, 2013), 13. 
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penggunaan media pembelajaran, maupun dalam pola interaksi dan kegiatan 

peserta didik dalam mengajar.  

Disamping itu, proses pembelajaran yang berlangsung secara dua arah 

(ways communication), lebih bersifat klasikal. Dengan bangku yang tersusun 

berderet dari depan ke belakang, dan cenderung menggunakan metode ceramah 

atau expository, dimana hal tersebut lebih menekankan pada ranah kognitif dari 

pada ranah afektif dan psikomotor, serta kurang memberikan kesempatan kepada 

peserta didik untuk berdiskusi dan melakukan sendiri pengalaman belajarnya.4 

Akibatnya,proses pembelajaran terkesan monoton, kurangnya perhatian peserta 

didik, kejenuhan dan kebosanan yang dirasakan peserta didik serta tingkat 

pemahaman siswa terhadap materi pelajaran rendah. 

Sama seperti halnya di Madrasah Aliyah YPIP Panjeng Ponorogo, peneliti 

menemukan beberapa masalah dalam pembelajaran PAI khususnya dalam mata 

pelajaran Aqidah Akhlak pokok bahasan Asmaul Husna. Beberapa permasalahan 

tersebut diantaranya adalah kurangnya kecakapan berfikir peserta didik dalam 

menggali informasi dan menyelesaikan permasalahan, guru cenderung 

menggunakan metode yang itu-itu saja dan terkesan monoton, kurangnya 

kesempatan peserta didik dalam berperan aktif saat pembelajaran, serta 

kejenuhan yang mengakibatkan hilangnya antusiasme belajar peserta didik 

sehingga pemahaman terhadap materi pelajaran terkait dengan pokok bahasan 

Asmaul Husna sangat kurang.  
                                                 

4Suparlan, Menjadi Guru Efektif (Yogyakarta: Hikayat Publishing, 2005), 67. 
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Selain itu, pembelajaran yang dilakukan oleh guru disajikan dengan 

menggunakan metode yang bersifat konvensional yakni metode ceramah. Jika 

seorang guru hanya menyuapi peserta didiknya dengan ceramah saja, tanpa 

memberikan kesempatan kepada peserta didiknya untuk terlibat dalam 

pembelajaran langsung, maka akan menghambat dalam mencapai tujuan 

pembelajaran. 

Penggunaan strategi belajar yang kurang menyenangkan terlebih bagi guru 

yang kurang memperhatikan strategi dalam penyampaian materi akan sangat 

berpengaruh terhadap pencapaian keberhasilan suatu pembelajaran di dalam 

kelas. Tentunya hal itu merupakan suatu permasalahan dalam proses 

pembelajaran. Penggunaan strategi belajar yang tepat serta keahlian seorang guru 

dalam menerapkan strategi tersebut dinilai sangat penting. Penggunaan strategi 

belajar yang menyenangkan tentunya mampu membuat peserta didik lebih 

antusiasme dalam belajar. Penting bagi guru untuk menciptakan inovasi 

berkaitan dengan strategi belajar di dalam kelas salah satunya adalah dengan 

menerapkanstrategi mind map dan crossword puzzle. 

Mind Map adalah suatu diagram yang digunakan untuk mempresentasikan 

kata-kata, ide-ide, tugas-tugas ataupun suatu yang lainnya yang dikaitkan dan 

disusun mengelilingi kata kunci utama. Mind Map merupakan salah satu bentuk 

strategi yang digunakan untuk melatih kemampuan peserta didik dalam 

menyajikan isi (content) materi dengan pemetaan pikiran.  
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Mind Map dapat digunakan sebagai cara untuk mendorong peserta didik 

mencatat hanya dengan menggunakan kata kunci dan gambar. Kegiatan ini 

sebagai upaya untuk mengoptimalkan fungsi otak kiri dan kanan yang kemudian 

dalam aplikasinya sangat membantu memahami masalah dengan cepat karena 

telah terpetakan. Dengan menggunakan strategi ini, akan dapat memudahkan 

siswa dalam mendesain catatan yang menarik, terfokus pada materi serta dapat 

meningkatkan  ingatan peserta didik terhadap materi yang telah diajarkan.5 

Sedangkan  strategi crossword puzzle adalah permainan teka-teki yang 

digunakan sebagai strategi pembelajaran menyenangkan, tanpa menghilangkan 

esensi belajar yang sedang berlangsung. Crossword puzzle adalah susunan tes 

peninjauan kembali dalam bentuk teka-teki silang yang dapat mengundang minat 

dan partisipasi peserta didik, yang mana teka-teki silang ini bisa diisi secara 

perorangan atau kelompok.6 

Fungsi kegunaan dari teka-teki silang itu sendiri yaitu membangun saraf-

saraf otak yang memberi efek menyegarkan ingatan sehingga fungsi kerja otak 

kembali optimal karena otak dibiasakan untuk terus menerus belajar dengan 

santai. Selain itu dengan strategi ini dapat membuat siswa tidak cepat bosan 

dengan materi yang diajarkan oleh guru. Karena fungsi teka-teki silanginilah 

yang dapat dijadikan senjata bagi guru untuk mengetahui pemahaman siswa 

terhadap materi yang diajarkan. 
                                                 

5Ridwan Abdullah Sani, Inovasi Pembelajaran (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 240. 
6
Melvin L. Silberman, Active Learning 101 Cara Belajar Siswa Aktif, (Bandung: Nusamedia, 

2006), 256. 
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Strategi ini akan diterapkan di Madrasah Aliyah YPIP Panjeng Jenangan 

Ponorogo, khususnya kelas X pada mata pelajaran Aqidah Akhlak pokok 

bahasan Asmaul Husna. Di madrasah ini, beberapa pendidik masih belum 

menggunakan strategi dalam pembelajaran. Guru masih setia dengan 

menggunakan metode ceramah dalam setiap pertemuan. Alhasil, siswa selalu 

merasa bosan, kurangnya antusiasme dalam belajar dan rendah minat karena 

kegiatan belajar mengajar yang dilakukan didalam kelas kurang menyenangkan 

dan selalu monoton.  

Sama halnya seperti yang dilakukan oleh guru Aqidah Akhlak di kelas X 

Madrasah Aliyah YPIP Panjeng. Dalam menyampaikan materi, guru kurang 

mengembangkan proses pembelajaran yang kreatif untuk menunjang kualitas 

pembelajaran di dalam kelas. Guru juga kurang mengasah keterampilan 

mengajarnya sehingga mengakibatkan siswa kurang menunjukkan antusiasme 

dalam mengikuti pembelajaran yang menyebabkan  kegiatan belajar mengajar 

tidak berjalan secara optimal. Hal ini tentunya menjadi faktor yang dapat 

berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik. 

Dari hal tersebut, Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang akan dilaksanakan 

diharapkan mampu  memberikan kontribusi terhadap proses pembelajaran yang 

efektif dengan menggunakan strategi mind map dan crossword puzzle untuk 

meningkatkan antusiasme belajar siswa dalam mata pelajaran Aqidah Akhlak 

pokok bahasan Asmaul Husna di Madrasah Aliyah YPIP Panjeng Jenangan 

Ponorogo. 
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B.   Identifikasi dan Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, proses pembelajaran PAI khususnya 

pada mata pelajaran Aqidah Akhlak kurang berjalan secara optimalkarena guru 

selalu menggunakan metode yang sama dan cenderung monoton disetiap 

pertemuan. Alhasil, siswa kurang menunjukkan antusiasme dalam mengikuti 

pembelajaran di dalam kelas dan hal itu berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. 

Identifikasi masalah dalam hal ini adalah sebagai berikut: 

1. Kurangnya kreatifitas guru PAI dalam mengembangkan pembelajaran secara 

efektif. 

2. Kurangnya keterampilan guru PAI dalam mengajar siswa di kelas. 

3. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang kurang menyenangkan. 

4. Kurangnya antusiasme belajar siswa dalam mengikuti pembelajaran di dalam 

kelas. 

5. Guru yang cenderung mendominasi kelas sehingga kurang memberikan 

kesempatan kepada peserta didik untuk ikut berpartisipasi aktif dalam 

pembelajaran. 

Dari identifikasi di atas, agar tidak terjadi kerancuan dalam penelitian dan 

juga mengingat keterbatasan waktu, tenaga, biaya dan lain-lain, maka perlu 

adanya batasan masalah. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah 

peningkatan antusiasme belajar siswa terhadap mata pelajaran Aqidah Akhlak 

pokok bahasan Asmaul Husna melalui penggunaan strategi belajar yang 

menyenangkan yakni mind map dan crossword puzzle. 
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C.   Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pokok dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana penerapan strategi mind map dan crossword puzzledalam 

meningkatkan antusiasme belajar biswa terhadap mata pelajaran Aqidah 

Akhlak pokok bahasan Asmaul Husna di kelas X MA YPIP Panjeng Jenangan 

Ponorogo? 

2. Bagaimana penerapan strategi mind map dan crossword puzzledalam 

meningkatkan keaktifan belajar siswa pada mata pelajaran Aqidah Akhlak 

pokok bahasan Asmaul Husna di kelas X MA YPIP Panjeng Jenangan 

Ponorogo? 

3. Bagaimana penerapan strategi mind map dan crossword puzzledalam 

meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Aqidah Akhlak pokok 

bahasan Asmaul Husna di kelas X MA YPIP Panjeng Jenangan Ponorogo? 

D.   Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui tingkat antusiasme belajar siswa setelah penerapan  

strategimind map dan crossword puzzlepada mata pelajaran Aqidah Akhlak 

pokok bahasan Asmaul Husna di kelas X MA YPIP Panjeng Jenangan 

Ponorogo. 
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2. Untuk mengetahui tingkat keaktifan siswa setelah penerapan strategi mind 

map dan crossword puzzle pada mata pelajaran Aqidah Akhlak pokok bahasan 

Asmaul Husna di kelas X MA YPIP Panjeng Jenangan Ponorogo. 

3. Untuk mengetahui hasil belajar siswa setelah penerapan strategi mind map dan 

crossword puzzle pada mata pelajaran Aqidah Akhlak pokok bahasan Asmaul 

Husna di kelas X MA YPIP Panjeng Jenangan Ponorogo. 

E.   Manfaat Penelitian 

Dalam sebuah penelitian, tentunya diharapkan dapat memberikan 

kontribusi/manfaat hasil penelitian yang telah dilakukan. Dalam hal ini, 

kontribusi yang ingin dicapai antara lain : 

1. Manfaat Teoritis  

Secara teoritis, penelitian ini akan mengkaji strategi pembelajaran yang 

sesuai untuk meningkatkan antusias belajar siswa melalui strategi mind map 

dan crossword puzzle khususnya pada mata pelajaran Aqidah Akhlak pokok 

bahasan Asmaul Husna di MA YPIP Panjeng Jenangan Ponorogo. Dengan 

demikian temuan penelitian ini akan memperkaya khasanah pengetahuan di 

bidang strategi pembelajaran. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

Dari penelitian ini, siswa memperoleh pengalaman belajar yang lebih 

bermakna, siswa menjadi lebih antusiasme dalam belajar melalui 
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penerapan strategi mind map dan crossword puzzle. Dengan demikian, 

akan dapat berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik karena lebih 

meningkat dalam mata pelajaran Aqidah Akhlak pokok bahasan Asmaul 

Husna. 

b. Bagi Guru 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi serta 

masukan berharga bagi para guru khususnya guru PAI dalam melakukan 

berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran 

dengan penerapan strategi mind map dan crossword puzzle, khususnya 

dalam mata pelajaran Aqidah Akhlak dan mata pelajaran lain pada 

umunya.  

c. Bagi Orang Tua Siswa 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar bahwa betapa pentingnya 

perhatian orang tua terhadap aktifitas dan prestasi belajar putra-putrinya. 

Dengan demikian, akan menggugah hati para orang tua siswa untuk 

berpartisipasi aktif memberikan dukungan dalam rangka menyukseskan 

pendidikan putra-putrinya. 

d. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk mengetahui hambatan 

dan kelemahan penyelenggaraan pembelajaran serta sebagai upaya untuk 

memperbaiki dan mengatasi masalah-masalah pembelajaran yang dihadapi 

di kelas. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi informasi berharga 
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bagi kepala sekolah untuk mengambil suatu kebijakan yang paling tepat 

dalam kaitannya dengan upaya menyajikan strategi pembelajaran yang 

efektif dan efisien guna mewujudkan kemajuan lembaga sekolah. 

F.   Sistematika Pembahasan 

BAB I : Menguraikan tentang pendahuluan yang mencakup latar 

belakang masalah, identifikasi dan pembatasan masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta 

sistematika pembahasan. 

 

 

BABII 

 

: Menguraikan tentang landasan teori, telaah hasil penelitian 

terdahulu, kerangka berfikir, dan pengajuan hipotesis tindakan. 

BAB III : Menguraikan tentang metode penelitian yang  mencakup objek 

penelitian, setting subjek penelitian, variabel yang diamati, dan 

prosedur penelitian. 

BAB IV : Menguraikan tentang hasil penelitian tindakan kelas yamg 

mencakup gambaran singkat setting lokasi penelitian, 

penjelasan data per-siklus, proses analisis data per-siklus dan 

pembahasan. 
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BAB V : Penutup yang menguraikan tentang kesimpulan dari hasil 

penelitian yang telah dilakukan serta saran yang mendukung 

dan membangun. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI, TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU, 

KERANGKA BERFIKIR DAN PENGAJUAN HIPOTESIS TINDAKAN 

KELAS 

 

A. Landasan Teori 

1. Antusiasme Belajar 

a. Pengertian Antusiasme Belajar 

Antusiasme adalah suatu perasaan kegembiraan terhadap sesuatu hal 

yang terjadi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, antusiasme berarti 

gairah, gelora semangat, minat besar. Gairah terhadap sesuatu yang ada di 

dalam kehidupan.7 Sedangkan menurut Dr. Ahmad Susanto 

mengemukakan bahwa antusiasme adalah semangat yang berupa kapasistas 

                                                 
7Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia  (Jakarta: Balai Pustaka, 

2002), 59. 
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untuk bekerja secara aktif dan tidak kenal lelah.8 Antusiasme bersumber 

dari dalam diri, secara spontan atau melalui pengalaman terlebih dahulu.  

Selanjutnya, antusiasme  mencerminkan beberapa sikap yang kita 

butuhkan  sehingga dapat dikatakan sebagai modal yang mutlak diperlukan 

jika kita ingin mencapai sesuatu. Antusiasme menjadi bahan bakar agar 

kita terus berjalan, tekun, dan belajar untuk menikmati proses pencapaian 

tujuan.  

Antusiasme belajar siswa akan tercipta jika para pendidik memiliki 

strategi yang tepat dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Strategi 

pembelajaran itu harus dimunculkan dalam bentuk situasi nyaman, media, 

dan sumber belajar yang menarik serta suasana hati guru yang mendukung. 

Jika seorang guru hanya sekedar mengajar, pembelajaran tidak akan efektif 

dan para siswa enggan mengikuti pembelajaran secara optimal. Oleh 

karena itu, setiap pembelajaran yang dilaksanakan pendidik harus dapat 

membangkitkan antusiasme siswa dalam belajar. 

Sedangkan pengertian belajar dapat dikemukakan ke dalam berbagai 

definisi menurut beberapa ahli. Definisi tersebut dapat dijelaskan sebagai 

berikut:  

1) Menurut R. Gagne (1989), belajar merupakan suatu proses dimana suatu 

organisme berubah perilakunya sebagai akibat pengalaman. 

                                                 
8Ahmad Susanto, Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar  (Jakarta: Kencana, 2013), 

30. 
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2) Menurut Burton dalam Usman dan Setiawati, belajar dapat diartikan 

sebagai perubahan tingkah laku pada diri individu berkat adanya 

interaksi antara individu dengan individu lain, dengan lingkungannya 

sehingga mereka lebih mampu berinteraksi dengan lingkungannya. 

3) Menurut E.R Hilgard, belajar adalah suatu perubahan kegiatan reaksi 

terhadap lingkungan yang mencakup pengetahuan kecakapan, tingkah 

laku yang diperoleh dari latihan (pengalaman). 

4) Menurut W.S Winkel, belajar adalah suatu aktivitas mental yang 

berlangsung dalam interaksi aktif antara seseorang dengan 

lingkungannya yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam 

pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan sikap yang relatif konstan 

dan berbekas.9 

Setelah membahas tentang pengertian antusiasme dan belajar, maka 

yang dimaksud dengan antusiasme belajar adalah gairah, gelora semangat, 

minat terhadap aktivitas mental yang berlangsung dalam interaksi aktif 

antara seseorang dengan lingkungannya yang menghasilkan perubahan-

perubahan. 

b. Faktor yang mempengaruhi antusiasme belajar siswa 

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi antusiasme belajar siswa ada 

dua yakni faktor internal dan faktor eksternal. 

                                                 
9Ibid., 1. 
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1) Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam individu. Faktor 

internal meliputi faktor jasmaniah dan faktor psikologi. Faktor 

jasmaniah seperti faktor kesehatan dan cacat tubuh, sedangkan faktor 

psikologi seperti intelegensi, perhatian, bakat, kematangan, dan 

kesiapan. 

2) Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar individu. Faktor 

eksternal dibagi menjadi dua yakni faktor keluarga dan faktor sekolah. 

Faktor yang berasal dari keluarga seperti cara orang tua mendidik, relasi 

antar anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, 

pengertian orang tua, dan latar belakang kebudayaan. Sedangkan faktor 

yang berasal dari sekolah seperti metode mengajar, kurikulum, relasi 

guru dengan peserta didik, relasi peserta didik dengan peserta didik, 

disiplin sekolah, media pembelajaran, keadaan gedung, dan tugas 

rumah.10 

c. Cara menumbuhkan antusiasme belajar siswa 

Rasa ketertarikan siswa dalam belajar dapat dirangsang dan dijaga 

dengan menggunakan cara yang berbeda-beda dan tentunya dengan cara 

yang menyenangkan. Dalam kerangka ini, guru dapat menerapkan cara-

cara sebagai berikut: 

1) Bersikap antusiasme pada pelajaran yang sedang diajarkan. 

                                                 
10Euis Karwati dan Donni Juni Priansa, Manajemen Kelas (Classroom Management) (Bandung: 

Alfabeta, 2014), 150. 



 
 

18 
 

Dalam meningkatkan antusiasme belajar siswa, tentunya guru juga 

harus menunjukkan antusiasme terhadap mata pelajaran yang diajarkan. 

Sehingga bukan peserta didik saja yang dituntut untuk bersikap 

antusiasme dalam pembelajaran namun gurupun juga harus 

menunjukkan antusiasme sehingga akan terjadi interaksi positif yang 

saling menguntungkan. Dengan begitu, guru mampu menumbuhkan 

antusiasme siswa dalam belajar. 

2) Memberikan selingan pada cara mengajar. 

Memberikan selingan-selingan di tengah pembelajaran yang 

sedang berlangsung akan dapat menghindari dari kebosanan. Selingan-

selingan tersebut seperti mengadakan game, ice breaker , menyajikan 

beberapa video yang mendukung materi pelajaran, bercerita humor, dan 

lain-lain. Hal ini akan dapat meregangkan otot dan membuat peserta 

didik lebih rileks dan santai. Dengan begitu siswa akan terhindar dari 

kebosanan dan semangat lagi dalam belajar. 

3) Membangun suasana belajar yang nyaman 

Siswa akan termotivasi, semangat belajar, dan memiliki minat 

yang tinggi apabila guru mampu menciptakan pembelajaran dengan 

nyaman. Jika siswa sudah merasa nyaman saat berada di kelas, maka 
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siswa akan siap menerima pelajaran yang akan disampaikan oleh guru 

dan semangat dalam mengikuti pembelajaran di kelas.11 

4) Memberikan reward dan punishment 

Memberikan reward kepada anak yang berprestasi dan 

punishment kepada anak yang melakukan kesalahan/pelanggaran adalah 

salah satu cara yang dapat menumbuhkan antusiasme dalam belajar. 

Ketika seorang siswa yang mendapat prestasi kemudian guru 

memberikan penghargaan, siswa tersebut akan termotivasi dan bergairah 

dalam meningkatkan prestasinya. Sedangkan siswa yang melakukan 

pelanggaran, kemudian guru memberikannya sebuah hukuman, tentunya 

anak akan merasa malu dan menyesal untuk mengulainya kembali. 

Hukuman yang dimaksud disini tentunya hukuman yang bersifat 

mendidik. 

5) Memberikan contoh sukses semangat dalam belajar 

Memberikan contoh nyata akan mampu menggugah semangat 

belajar mereka untuk mengikuti jejak orang tersebut. Dengan 

memberikan keberhasilan orang-orang yang semangat dalam belajar 

maka secara tidak langsung siswa akan mencontoh orang-orang tersebut. 

d. Ciri-ciri siswa yang memiliki antusiasme belajar 

Siswa yang memiliki antusiasme belajar tentunya dapat dilihat dari 

aktivitasnya di dalam kelas saat pembelajaran berlangsung. Guru mampu 
                                                 

11 Sudarwan Danim, Psikologi Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2011), 199. 
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melakukan pengamatan terhadap antusiasme belajar siswa di dalam kelas. 

Antusiasme belajar siswa dapat dilihat dari ciri-cirinya sebagai berikut: 

1) Tidak menyadari dan mempersoalkan waktu 

Siswa yang memiliki antusiasme belajar akan merasa senang 

ketika berada di dalam kelas. Mereka tidak menyadari dan 

mempersoalkan waktu, dalam arti peserta didik sangat menikmati 

pembelajaran di dalam kelas yang dilakukan oleh guru. Sebaliknya, 

siswa yang kurang memiliki antusiasme belajar, mereka selalu melihat 

dan memperhatikan waktu. Hal ini menunjukkan bahwa mereka bosan 

terhadap pembelajaran di kelas dan ingin segera keluar dari dalam kelas. 

2) Menunjukkan rasa ingin tahu terhadap pembelajaran 

Peserta didik yang memiliki antusiasme belajar, tentunya mereka 

memiliki rasa penasaran yang tinggi terhadap materi yang diajarkan oleh 

guru. Semua penjelasan dari guru selalu diperhatikan dengan baik. 

Ketika ada beberapa materi yang belum dimengerti oleh peserta didik, 

peserta didik yang memiliki antusiasme belajar akan selalu bertanya 

tanpa menunggu permintaan dari guru untuk bertanya.  

3) Melakukan Research 

Berangkat dari keingintahuan yang kuat, siswa yang memiliki 

antusiasme belajar akan mencoba melakukan research (penelitian) 

untuk menemukan hal-hal yang membuatnya penasaran terhadap 
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pembelajran yang diberikan oleh guru. Siswa mencoba memecahkan 

masalah serta menemukan jawaban dari permasalahan tersebut. 

4) Fokus 

Fokus yakni konsentrasi penuh terhadap sesuatu, memusatkan 

perhatian terhadap sesuatu. Siswa yang memiliki antusiasme belajar 

tentunya mampu memusatkan perhatian terhadap mata pelajaran yang 

diajarkan oleh guru. Selalu memperhatikan penjelasan dari guru dan 

tidak akan terganggu dengan sesuatu yang ada disekitarnya.  

5) Senang mengerjakan tugas dari guru 

Tugas sekolah yang diberikan oleh guru pada umumnya 

merupakan suatu hal yang membosankan bagi peserta didik. Namun, 

bagi anak yang memiliki antusiasme belajar, tugas sekolah merupakan 

sesuatu yang menyenangkan bahkan yang ditunggu-tunggu. Hal ini 

karena rasa cinta mereka terhadap belajar sehingga akan memunculkan 

rasa antusias/semangat dalam belajar. 

6) Responsif 

Responsif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bersifat 

menanggapi, tergugah hati, memberi tanggapan, tidak masa bodoh.12 

Responsif terhadap pembelajaran di dalam kelas yakni cepat tanggap 

dalam menyikapi berbagai permasalahan pembelajaran yang diberikan 

                                                 
12Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia  (Jakarta: Balai Pustaka, 

2002), 952. 
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oleh guru. Siswa yang memiliki antusiasme belajar akan mampu 

menanggapi berbagai permasalahan yang ada di dalam kelas. Mereka 

cepat merespon perintah dari guru dan segera menyelesaikannya dengan 

baik.13 

2. Keaktifan Belajar 

a.Pengertian Keaktifan 

Keaktifan berasal dari kata dasar aktif. Menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, aktif artinya giat (bekerja, berusaha). Aktif juga bisa diartikan 

dengan memposisikan guru sebagai orang yang menciptakan suasana 

belajar yang kondusif atau sebagai fasilitator dalam belajar, sementara 

siswa sebagai peserta belajar yang harus aktif.14 Sedangkan keaktifan 

adalah kegiatan atau kesibukan.15 Keaktifan juga dapat diartikan dengan 

menjalankan kewajiban dengan rajin, bersemangat dan bersungguh-

sungguh. 

Belajar merupakan suatu proses yang menunjukkan adanya 

perubahan yang sifatnya positif sehingga pada akhirnya akan didapat 

                                                 
13Rose diana, Tanda Siswa Menaruh minat dan antusias pada Pelajaran, (Online), 

.http://www.rosediana.net/2015/11/15-tanda-kalau-siswa-menaruh-minat-dan-antusias-pada-pelajaran-
kita/diakses tanggal 28 Maret 2017 

14Hamzah B Uno dan Nurdin Muhammad, Belajar dengan Menggunakan PAILKEM (Jakarta: 
PT Bumi Aksara, 2014), 10. 

15Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia  (Jakarta: Balai Pustaka, 
2002), 23. 
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keterampilan, kecakapan, dan pengetahuam baru yang didapat dari 

akumulasi pembelajaran.16 

Jadi dapat dikatakan bahwa keaktifan belajar adalah kecenderungan 

untuk merasa tertarik dalam memperoleh suatu perubahan tingkah laku 

yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri 

dalam interaksi dengan lingkungannya.17 

Keaktifan belajar dapat dialami peserta didik yang berhubungan 

dengan segala aktivitas yang terjadi, baik secara fisik maupun non fisik. 

Keaktifan akan menciptakan situasi belajar yang aktif. Belajar yang aktif 

adalah suatu sistem belajar mengajar yang menekankan keaktifan peserta 

didik, baik secara fisik, mental intelektual, maupun emosional guna 

memperoleh hasil belajar yang berupa perpaduan antara aspek kognitif, 

afektif, dan psikomotor. Ketika peserta didik pasif, maka ia hanya akan 

menerima informasi dari guru saja, sehingga memiliki kecenderungan 

untuk cepat melupakan apa yang telah diberikan oleh guru.18 

b.Faktor yang mempengaruhi keaktifan  

Keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran dapat merangsang 

dan mengembangkan bakat yang dimilkinya. Peserta didik juga dapat 

berlatih untuk berfikir kritis, dan dapat memecahkan permasalahan-

                                                 
16Asis Saefuddin dan Ika Berdiati, Pembelajaran Efektif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2014), 8. 
17 Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1992), 84. 
18Euis Karwati dan Donni Juni Priansa, Manajemen Kelas (Classroom Management) (Bandung: 

Alfabeta, 2014), 152. 
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permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Di samping itu, guru juga dapat 

merekayasa sistem pembelajaran secara sistematis, sehingga merangsang 

keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran. Ada beberapa faktor 

yang dapat mempengaruhi keaktifan peserta didik diantaranya adalah: 

1) Memberikan motivasi atau menarik perhatian peserta didik, sehingga 

mereka berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran. 

2) Menjelaskan tujuan instruksional (kemampuan dasar kepada peserta 

didik). 

3) Memberikan stimulus (masalah, topik, dan konsep yang akan dipelajari). 

4) Memberi petunjuk kepada peserta didik cara mempelajarinya. 

5) Memunculkan aktivitas dan partisipasi peserta didik dalam kegiatan 

pembelajaran. 

6) Memberikan umpan balik (feed back). 

7) Melakukan tagihan-tagihan kepada peserta didik berupa tes, sehingga 

kemampuan peserta didik selalu terpantau dan terukur. 

8) Menyimpulkan setiap materi yang disampaikan diakhir pembelajaran.19 

c.Pembelajaran Aktif 

Pembelajaran aktif adalah pendekatan pembelajaran yang lebih 

banyak melibatkan aktivitas peserta didik. Peserta didik distimulasi untuk 

mengikuti pembelajaran dengan antusias dan motivasi tinggi untuk 

                                                 
19Euis Karwati dan Donni Juni Priansa, Manajemen Kelas (Classroom Management) (Bandung: 

Alfabeta, 2014), 154. 
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membangun kerjasama. Tujuannya adalah agar peserta didik mampu secara 

aktif memperoleh pengalaman belajar, mengembangkan kemampuan 

berfikir, menganalisis, menyintesis, menilai, dan menerapkannya dalam 

kehidupan sehari-hari. Pembelajaran aktif di dalam kelas adalah sebagai 

berikut: 

1) Pembelajaran berpusat pada siswa. 

2) Pembelajaran terkait dengan kehidupan nyata. 

3) Pembelajaran mendorong anak untuk berpikir tingkat tinggi 

4) Pembelajaran melayani gaya belajar anak yang berbeda-beda.20 

5) Guru berperan sebagai pembimbing supaya terjadi pengalaman dalam 

belajar. 

6) Pengelolaan kegiatan pembelajaran lebih menekankan pada kreatifitas 

peserta didik, meningkatkan kemampuan minimalnya, dan mencapai 

peserta didik yang kreatif serta mampu menguasai konsep-konsep. 

7) Melakukan pengukuran secara berkelanjutan dalam berbagai aspek 

pengetahuan, sikap, dan keterampilan.21 

Keaktifan siswa dalam peristiwa pembelajaran mengambil beraneka 

bentuk kegiatan, dari kegiatan fisik yang mudah diamati sampai kegiatan 

psikis yang sulit diamati. Kegiatan fisik yang mudah diamati diantaranya 

                                                 
20Hamzah B Uno dan Nurdin Muhammad, Belajar dengan Menggunakan PAILKEM (Jakarta: 

PT Bumi Aksara, 2014), 75. 
21Euis Karwati dan Donni Juni Priansa, Manajemen Kelas (Classroom Management) (Bandung: 

Alfabeta, 2014), 152. 



 
 

26 
 

seperti membaca, mendengarkan, menulis, meragakan dan mengukur. 

Sedangkan kegiatan psikis yang sulit diamati seperti mengingat kembali isi 

pelajaran, menyimpulkan hasil eksperimen, membandingkan satu konsep 

dengan konsep lain dan kegiatan psikis lainnya.22 

Dari jenis kegiatan tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa 

pembelajaran aktif mengarah kepada pengoptimalisasian keterlibatan 

intelektual-emosional. Hal ini memungkinkan terjadinya beberapa proses 

antara lain: 

1) Proses asimilasi dan akomodasi dalam pencapaian pengetahuan. 

2) Proses perbuatan serta pengalaman langsung terhadap umpan balik 

dalam pembentukan keterampilan. 

3) Proses penghayatan serta internalisasi nilai-nilai dalam rangka 

pembentukan nilai dan sikap.23 

d.  Cara Menciptakan Pembelajaran Aktif 

Beberapa penelitian menemukan bahwa cara menciptakan 

pembelajaran aktif adalah anak belajar dari pengalamannya, selain anak 

harus belajar memecahkan masalah yang diperoleh. Anak-anak dapat 

belajar dengan baik dari pengalaman mereka. Mereka belajar dengan cara 

melakukan, menggunakan indera, menjelajahi lingkungan, baik lingkungan 

yang berupa benda, tempat maupun peristiwa-peristiwa disekitar mereka. 

                                                 
22Dimyati dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 114. 
23Safruddin Nurdin, Guru Profesional&Implementasi Kurikulum(Jakarta: Ciputat Pers, 2002), 

119. 
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Mereka belajar dari pengalaman langsung dan pengalaman nyata (menulis 

surat untuk temannya, menanam bunga, mengukur benda-benda disekitar) 

juga belajar dari bentuk-bentuk pengalaman yang menyentuh perasaan 

mereka (membaca buku, melihat lukisan, menonton TV, atau 

mendengarkan radio). 

Keterlibatan secara aktif dengan objek-objek ataupun gagasan tersebut 

dapat mendorong aktivitas mental untuk berpikir, menganalisa, 

menyimpulkan, dan menemukan pemahaman konsep baru dan 

mengintegrasikannya dengan konsep yang sudah mereka ketahui 

sebelumnya.24 

Guru yang mengajar dengan pembelajaran aktif harus memikirkan 

hal-hal yang akan dilakukan serta menuangkannya secara tertulis ke dalam 

satuan pelajaran. Guru harus merumuskan dan mengatur bahan pelajaran 

agar menantang anak didik aktif mempelajarinya. Metode mengajar, alat, 

dan sumber belajar diusahakan dan dipilih oleh guru agar menumbuhkan 

belajar aktif anak didik, bukan mengajar aktif dari guru. Tempatkan posisi 

guru sebagai pembimbing dan fasilitator bagi peserta didik sehingga siswa 

akan senantiasa aktif dalam mencari pengalaman belajarnya.25 

3. Hasil Belajar 

                                                 
24Hamzah B Uno dan Nurdin Muhammad, Belajar dengan Menggunakan PAILKEM (Jakarta: 

PT Bumi Aksara, 2014), 76. 
25Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2000), 80. 



 
 

28 
 

a.  Pengertian Hasil Belajar 

Hasil belajar atau achievement merupakan realisasi atau pemekaran 

dari kecakapan-kecakapan potensial atau kapasitas yang dimiliki seseorang. 

Senada dengan hal tersebut, Syah mengungkapkan bahwa hasil belajar 

ideal meliputi segenap ranah psikologis yang berubah sebagai akibat 

pengalaman dan proses peserta didik. 

Hasil belajar atau learning outcome menurut Jenskins dan Unwin 

adalah pernyataan yang menunjukkan tentang apa yang mungkin 

dikerjakan peserta didik sebagai hasil kegiatan belajarnya. Dengan 

demikian, hasil belajar adalah sesuatu yang dicapai atau diperoleh peserta 

didik berkat adanya usaha atau pikiran yang mana hal tersebut dinyatakan 

dalam bentuk penguasaan, pengetahuan, dan kecakapan dasar yang terdapat 

dalam berbagai aspek kehidupan sehingga nampak perubahan tingkah laku 

pada diri individu.26 

Menurut Nawawi dalam K. Ibrahim hasil belajar dapat diartikan 

sebagai tingkat keberhasilan siswa dalam mempelajari materi pelajaran di 

sekolah yang dinyatakan dalam skor yang diperoleh dari hasil tes mengenai 

sejumlah materi pelajaran tertentu. Secara sederhana dapat pula dikatakan 

bahwa hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah 

melalui kegiatan belajar. Karena belajar itu sendiri merupakan suatu proses 

                                                 
26 Euis Karwati, Menejemen Kelas (Classroom Management) (Bandung: Alfabeta, 2014), 214. 
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dari seseorang yang berusaha untuk memperoleh suatu bentuk perubahan 

perilaku yang relatif menetap.27 

b. Faktor yang mempengaruhi hasil belajar 

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. 

Adapun faktor itu dibagi menjadi dua yakni faktor yang berasal dari  luar 

(eksternal) dan faktor yang berasal dari dalam (internal). 

1) Faktor eksternal 

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar peserta didik. 

Faktor eksternal dapat dibagi menjadi dua yakni faktor yang berasal dari 

lingkungan dan faktor yang berasal dari instrumental. Faktor yang 

berasal dari lingkungan meliputi lingkungan keluarga, sekolah dan 

masyarakat.28 Sedangkan faktor instrumental itu sendiri adalah 

seperangkat kelengkapan dalam berbagai bentuk untuk mencapai tujuan 

tertentu antara lain kurikulum, program, sarana dan prasaranan serta 

guru.29 

2) Faktor internal 

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri 

peserta didik. Faktor internal dapat dibagi menjadi dua yakni  faktor 

fisiologis dan faktor psikologis. Adapun yang termasuk dalam faktor 

internal antara lain kecerdasan, minat, perhatian, motivasi belajar, 

                                                 
27 Ahmad Susanto, Teori Belajar dan Pembelajaran di SD (Jakarta: Kencana, 2013), 5. 
28Ibid., 12. 
29Noer Rohmah, Psikologi Pendidikan (Yogyakarta: Teras, 2012), 194. 
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ketekunan, sikap, kebiasaan belajar serta kondisi fisik dan kesehatan 

peserta didik. 

4. Strategi Mind Map 

a. Pengertian Strategi Mind Map 

Istilah strategi (strategy) berasal dari kata “kata benda” dan “kata 

kerja” dalam bahasa Yunani. Sebagai kata benda, strategos merupakan 

gabungan kata stratos (militer) dengan “ago” (memimpin). Sebagai kata 

kerja stratego berarti merencanakan (to plan). Mintzberg dan Waters 

mengemukakan bahwa strategi adalah pola umum tentang keputusan atau 

tindakan. Hardy, Langley, dan Rose dalam Sudjana mengemukakan bahwa 

strategi adalah rencana atau kehendak yang mendahului dan 

mengendalikan kegiatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa strategi 

adalah suatu pola yang direncanakan dan diterapkan secara sengaja untuk 

melakukan kegiatan atau tindakan. Strategi mencakup tujuan kegiatan, 

siapa yang terlibat dalam kegiatan, isi kegiatan, proses kegiatan dan sarana 

penunjang kegiatan.30 

Sedangkan pengertian tentang strategi pembelajaran dapat 

didefinisikan oleh beberapa ahli, diantaranya adalah sebagai berikut: 

1) Kozna (1989) secara umum menjelaskan bahwa strategi pembelajaran 

adalah setiap kegiatan yang dipilih, yaitu yang dapat memberikan 

                                                 
30Abdul Majid, Strategi Pembelajaran (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 3. 
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fasilitas atau bantuan kepada peserta didik menuju tercapainya tujuan 

pembelajaran tertentu. 

2) Gerlach dan Ely (1980) menjelaskan bahwa strategi pembelajaran 

merupakan cara-cara yang dipilih untuk menyampaikan metode 

pembelajaran dalam lingkungan pembelajaran tertentu. 

3) Dick dan Carey (1990) menjelaskan bahwa strategi pembelajaran terdiri 

atas seluruh komponen materi pembelajaran dan prosedur atau tahapan 

kegiatan belajar yang digunakan oleh guru dalam rangka membantu 

peserta didik mencapai tujuan pembelajaran tertentu. 

4) Gropper (1990) mengatakan bahwa strategi pembelajaran adalah 

berbagai jenis latihan tertentu yang sesuai dengan tujuan pembelajaran 

yang ingin dicapai. 

Dengan berbagai definisi mengenai strategi pembelajaran di atas, 

dapat diambil kesimpulan bahwa strategi pembelajaran merupakan cara-

cara yang akan dipilih dan digunakan oleh seorang pengajar untuk 

menyampaikan materi pembelajaran sehingga akan memudahkan peserta 

didik menerima dan memahami materi pembelajaran, yang pada akhirnya 

tujuan pembelajaran dapat dikuasainya di akhir kegiatan belajar.31 

Mind map dalam bahasa Indonesia berarti peta pikiran, dari kata mind 

(pikiran), dan map (peta). Pengertian mind map, menurut sang pengembang 

Tony Buzan, adalah suatu teknik mencatat yang menonjolkan sisi 
                                                 

31 Hamzah B. Uno, Model Pembelajaran (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 1. 
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kreatifitas sehingga efektif dalam memetakan pikiran. Teknik mencatat 

melalui peta pikiran (mind map) ini dikembangkan berdasarkan bagaimana 

cara otak bekerja selama memproses suatu informasi. Selama informasi 

disampaikan, otak akan mengambil berbagai tanda dalam bentuk beragam, 

mulai dari gambar, bunyi, bau, pikiran, hingga perasaan. Selanjutnya 

melalui pembuatan mind map, informasi tadi direkam dalam bentuk 

simbol, garis, kata, dan warna. Mind map yang baik akan dapat 

menggambarkan pola gagasan yang saling berkaitan pada cabang-

cabangnya.32 

Tujuan srategimind map adalah melatih siswa untuk berpikir 

sistematis, melatih siswa memetakkan pikirannya, dan melatih siswa untuk 

membuat kategorisasi.33 Pemetaan pikiran adalah cara kreatif bagi peserta 

didik secara individual untuk menghasilkan ide-ide mencatat pelajaran atau 

merencanakan penelitian baru. Dengan memerintahkan kepada peserta 

didik untuk membuat peta pikiran. Mereka akan menemukan kemudahan 

untuk mengidentifikasi secara jelas dan kreatif apa yang mereka pelajari 

dan apa yang mereka rencanakan.34 

Agar pemahaman terhadap mind map lebih jelas, maka Dahar yang 

dikutip oleh Erman mengemukakan ciri-cirimind map sebagai berikut: 

                                                 
32Ridwan Abdullah Sani, Inovasi Pembelajaran (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 240. 
33Utomo Dananjaya, Media Pembelajaran Aktif (Bandung:Nuansa Cendekia, 2013), 72. 
34Melvin L Siberman, Activ Learning 101 Strategi Pembelajaran Aktif (Yogyakarta:Pustaka 

Insan Madani, 2007), 188. 
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1) Peta pikiran merupakan suatu cara untuk memperlihatkan konsep-

konsep suatu bidang studi sehingga siswa dapat melihat bidang studi itu 

lebih jelas dan bermakna. 

2) Mind map adalah gambar 2 dimensi dari suatu bidang studi. 

3) Tidak semua konsep memiliki bobot yang sama.  

4) Bila dua atau lebih konsep digambarkan di bawah suatu konsep yang 

lebih inklusif, terbentuklah suatu hierarki pada peta konsep tersebut.35 

5) Kata-kata yang menghubungkan selalu ada di atas garis-garis yang 

menghubungkan konsep-konsep. 

6) Kekuatan mind map berasal dari  inter-koneksi antar konsep.36 

b. Perbedaan teknik mencatat mind map dengan teknik mencatat biasa 

1) Teknik mencatat dengan mind map 

a) Peta pikiran. 

b) Berupa tulisan, simbol, dan gambar. 

c) Berwarna warni. 

d) Untuk mengulang diperlukan waktu yang pendek. 

e) Waktu yang diperlukan untuk belajar lebih cepat dan efektif. 

f) Membuat individu menjadi kreatif. 

2) Teknik mencatat biasa 

a) Catatan biasa. 

                                                 
35Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif (Jakarta: Kencana, 2009), 159. 
36Bermawy Munthe, Desain Pembelajaran(Yogyakarta: PT Pustaka Insan Madani, 2009), 18. 
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b) Hanya berupa tulisan-tulisan saja. 

c) Hanya dalam satu warna. 

d) Untuk mengulang diperlukan waktu yang lama. 

e) Waktu yang diperlukan untuk belajar lebih lama. 

f) Statis. 

Dari uraian tersebut, peta pikiran (mind map) adalah satu teknik 

mencatat yang mengembangkan gaya belajar visual. Peta pikiran 

memadukan dan mengembangkan potensi kerja otak yang terdapat di 

dalam diri seseorang. Dengan adanya keterlibatan kedua belahan otak maka 

kan memudahkan seseeorang untuk mengatur dan mengingat segala bentuk 

informasi, baik secara tertulis maupun secara verbal. 

Adanya kombinasi warna, simbol, bentuk dan sebagainya 

memudahkan otak dalam menyerap informasi yang diterima.Peta pikiran 

yang dibuat oleh siswa dapat bervariasi setiap hari. Hal ini disebabkan 

karena berbedanya emosi dan perasaan yang terdapat dalam diri siswa 

setiap harinya. Suasana menyenangkan yang diperoleh siswa ketika berada 

di ruang kelas pada saat proses belajar akan mempengaruhi penciptaan peta 

pikiran. Tugas guru dalam proses belajar adalah menciptakan suasana yang 

dapat mendukung kondisi belajar siswa terutama dalam proses pembuatan 

mind map. 
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Beberapa unsur penting mind map dalam pembelajaran yang 

memberikan manfaat pada proses pembelajaran itu sendiri adalah sebagai 

berikut: 

1) Gambar, karena gambar bermakna seribu kata dan akan membantu 

siswa menggunakan imajinasinya. 

2) Warna, karena akan menambah energi kepada pemikiran kreatif bagi 

siswa. 

3) Hubungan cabang-cabang, karena mengikuti cara kerja otak yang 

bekerja menurut asosiasi, hal inii akan mempermudah siswa mengerti 

dan mengingat. 

4) Garis melengkung, karena garis lurus akan membuat siswa bosan. 

5) Kata kunci, karena akan memberikan lebih banyak daya dan fleksibilitas 

kepada mind map yang sedang dibuat. 

c. Langkah-langkah Pembelajaran Strategi Mind Map 

1) Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai. 

2) Guru menyajikan materi sebagaimana biasa. 

3) Untuk mengetahui daya serap siswa, bentuklah kelompok berpasangan 

dua orang. 

4) Menugaskan salah satu siswa dari pasangan itu menceritakan materi 

yang baru diterima dari guru dan pasangannya mendengar sambil 

membuat catatan-catatan kecil, kemudian berganti peran. Begitu juga 

kelompok lainnya. 
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5) Menugaskan siswa secara bergiliran/diacak menyampaikan hasil 

wawancaranya dengan teman pasangannya. Sampai sebagian siswa 

sudah menyampaikan hasil wawancaranya. 

6) Guru mengulangi/menjelaskan kembali materi yang kiranya belum 

dipahami siswa. 

7) Kesimpulan/penutup.37 

d. Kelebihan Strategi Mind Map 

Ada beberapa kelebihan dari strategi mind map diantaranya adalah 

sebagai berikut: 

1) Dapat mengemukakan pendapat secara bebas. 

2) Dapat bekerjasama dengan teman lainnya. 

3) Catatan lebih padat dan jelas. 

4) Lebih mudah mencari catatan jika diperlukan. 

5) Catatan lebih terfokus pada inti materi. 

6) Mudah melihat gambaran keseluruhan. 

7) Membantu otak untukmengatur, mengingat, membandingkan dan 

membuat hubungan. 

8) Memudahkan penambahan informasi baru. 

9) Pengkajian ulang bisa lebih cepat. 

10) Meningkatkan daya ingat siswa dalam belajar.38 

                                                 
37Utomo Dananjaya, Media Pembelajaran Aktif (Bandung:Nuansa Cendekia, 2013), 74. 
38Bermawy Munthe, Desain Pembelajaran(Yogyakarta: PT Pustaka Insan Madani, 2009), 19. 
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e. Kekurangan Strategi Mind Map 

1) Hanya siswa aktif yang terlibat. 

2) Tidak sepenuhnya murid yang  belajar. 

3) Catatan dengan menggunakan mind map sangat bervariasi sehingga 

guru akan kesulitan dalam memeriksa catatan siswa. 

4) Jumlah detail informasi tidak dapat dimasukkan. 

5. Strategi Crossword Puzzle 

a. Pengertian Strategi Crossword Puzzle 

Strategi pembelajaran crossword puzzle merupakan permainan teka-

teki yang digunakan sebagai strategi pembelajaran menyenangkan, tanpa 

menghilangkan esensi belajar yang sedang berlangsung. Crossword puzzle 

adalah susunan tes peninjauan kembali dalam bentuk teka-teki silang yang 

dapat mengundang minat dan partisipasi peserta didik, yang mana teka-teki 

silang ini bisa diisi secara perorangan atau kelompok.39 

Crossword puzzle atau teka-teki silang sudah biasa kita dengar dalam 

kehidupan di masyarakat. Teka-teki silang ini berguna untuk mengasah 

otak bagi yang mengerjakannya. Ternyata teka-teki silang bukan hanya 

dilakukan oleh orang dewasa saja, tetapi anak-anak juga dapat mengisi teka 

teki silang dengan materi pelajaran. Hal ini menguntungkan guru untuk 

                                                 
39

Melvin L. Silberman, Active Learning 101 Cara Belajar Siswa Aktif (Bandung: Nusamedia, 

2006),256. 
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melakukan strategi pembelajaran dengan menggunakan teka-teki silang 

dalam pembelajaran. 

Crossword puzzle (teka-teki silang) merupakan salah satu strategi 

pembelajaran aktif bagi peserta didik yang melibatkan semua peserta didik 

untuk berfikir saat pembelajaran berlangsung dengan mengisi teka-teki 

silang, sehingga peserta didik menjadi lebih antusiasme dalam belajar. 

Teka-teki silang merupakan strategi pembelajaran yang bermanfaat, 

dimana dengan mengisi teka-teki silang tersebut secara sadar ataupun tidak 

sadar peserta didik belajar sehingga diharapkan selain kesenangan juga 

didapatkan pengetahuan dan pemahaman materi pelajaran.  

Fungsi dari teka-teki silang itu sendiri yaitu membangun saraf-saraf 

otak yang memberi efek menyegarkan ingatan sehingga fungsi kerja otak 

kembali optimal karena otak dibiasakan untuk terus menerus belajar 

dengan santai. Selain itu, dengan strategi ini dapat membuat siswa tidak 

cepat bosan dengan materi yang diajarkan oleh guru. Karena fungsi teka-

teki silang inilah yang dapat dijadikan senjata bagi guru untuk mengetahui 

pemahaman siswa setelah materi diajarkan. 

b. Langkah-langkah Strategi Crossword Puzzle 

1) Langkah pertama adalah mencurahkan gagasan (brainstorming) 

beberapa istilah atau nama-nama kunci yang berkaitan dengan pelajaran 

studi yang telah anda selesaikan. 
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2) Susunlah teka-teki silang sederhana, yang mencakup item-item sebanyak 

yang anda dapat. 

3) Bagikan teka-teki kepada peserta didik dengan berkelompok atau 

 individu. 

4) Masukan kata yang bersesuaian dengan panjang kotak yang tersedia 

 secara berkesinambungan sampai seluruh kotak terisi penuh. 

5) Aturan pengisian kata-kata tersebut berhubungan dengan penyamaan 

jumlah karakter pada pengisian kata-kata kedalam kotak teka-teki. 

6) Isilah teka-teki tersebut secara mendatar ataupun menurun. 

7) Tentukan batasan waktu. 

8) Beri hadiah kepada individu atau kelompok yang mengerjakan paling 

cepat dan benar.40
 

c. Kelebihan Strategi Crossword Puzzle 

Ada beberapa kelebihan dari strategi crossword puzzle, diantaranya 

adalah:  

1) Dapat mengasah daya ingat  

Apabila anak diberi beberapa pertanyaan dalam bentuk teka-teki, 

ia akan mengingat pengalaman-pengalaman dan kemudian ia akan 

memilih jawaban yang sesuai untuk menjawab teka-teki tersebut dan 

                                                 
40Hisyam Zaini et all, Strategi Pembelajaran Aktif(Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), 
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manfaatnya dapat mengasah daya ingat yang pernah diperoleh oleh 

seorang anak.  

2) Mengembangkan kemampuan analisa  

Dalam permainan crossword puzzle ini dibutuhkan konsentrasi, 

ketika ada sebuah pertanyaan siswa akan menganalisis mana jawaban 

yang cocok karena antara satu kata dengan kata lain saling berkaitan.  

3) Menghibur 

Strategi pembelajaran crossword puzzle ini sifatnya juga 

menghibur, karena dalam metode ini siswa dituntut untuk aktif maka 

sifatnya tidak mononton dan tidak membosankan.  

4) Merangsang aktivitas  

Secara tidak langsung dengan teka-teki silang siswa akan dibantu 

untuk menyalurkan potensi-potensi kreatifitas yang dimilikinya. Di 

dalam mempertahankan jawaban misalnya, siswa akan belajar 

berargumentasi, memilih bahasa yang mudah dipahami orang lain dan 

mencari cara alternatif untuk menjawab. Tidak jarang ketika menjawab 

soal, siswa akan menemukan pertanyaan-pertanyaan baru yang belum 

tentu didapatkan sebelumnya. 

d. Kelemahan Strategi Crossword Puzzle 

Setiap strategi pembelajaran pasti memilki kelebihan dan 

kekurangan. Begitupun dengan strategi crossword puzzle. Kelemahan 

strategi ini adalah setiap jawaban teka-teki silang hurufnya ada yang 
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berkesinambungan. Jadi siswa merasa bingung apabila tidak bisa 

menjawab salah satu soal dan itu akan berpengaruh pada jawaban siswa 

yang hurufnya berkaitan dengan soal yang siswa tidak bisa menjawab. 

Maka dari itu, dalam strategi crossword puzzle ini harus memberikan bonus 

huruf pada kotak jawaban untuk mengurangi kesalahan siswa dalam 

menjawab. Selain itu strategi ini hanya bisa diberikan di akhir 

pembelajaran untuk dijadikan evaluasi oleh guru untuk mengetahui sejauh 

mana pemahaman siswa setelah melakukan pembelajaran. 

6. Mata Pelajaran Aqidah Akhlak 

a. Pengertian Mata Pelajaran Aqidah Akhlak 

Mata pelajaran Aqidah Akhlak merupakan cabang dari Pendidikan 

Agama Islam (PAI). Pendidikan Agama Islam adalah suatu usaha untuk 

membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat memahami 

ajaran Islam secara menyeluruh. Lalu menghayati tujuan yang pada 

akhirnya dapat mengamalkan serta menjadikan Islam sebagai pandangan 

hidup.41 

Menurut bahasa, aqidah berasal dari bahasa arab yakni ‘aqada-

ya’qidu-uqdatan-wa‘aqidatan yang artinya ikatan atau perjanjian.42 

Sedangkan menurut sumber lain, kata aqidah yang kini sudah menjadi 

bagian dari kosa kata bahasa Indonesia berasal dari bahasa arab yang 

                                                 
41Abdul Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi (Bandung: 

Remaja Rosda Karya, 2005), 130.  
42Rosihon Anwar, Akidah Akhlak (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 13.   
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memiliki arti “yang dipercaya hati”. Alasan digunakan kata aqidah untuk 

mengungkapkan makna kepercayaan atau keyakinan adalah karena 

kepercayaan merupakan pangkal dan sekaligus merupakan tujuan dari 

segala perbuatan mukallaf.43 

Sedangkan secara istilah, aqidah dipakai untuk menyebut keputusan 

pikiran yang mantap, benar maupun salah. Istilah aqidah juga digunakan 

untuk menyebut kepercayaan yang mantap dan keputusan tegas yang tidak 

bisa dihinggapi kebimbangan, yaitu apa-apa yang dipercayai oleh 

seseorang, diikat kuat oleh sanubarinya, dan dijadikannya sebagai madzhab 

atau agama yang dianutnya, tanpa melihat benar atau tidaknya.44 Aqidah 

(kepercayaan) adalah bidang teori yang perlu dipercayai terlebih dahulu 

sebelum yang lain-lain. Kepercayaan itu hendaklah bulat dan penuh, tiada 

bercampur dengan keraguan dan kesamaran.45 

Sedangkan pengertian akhlak itu sendiri sering disamakan dengan 

istilah perangai, karakter, unggah-ungguh, sopan santun, etika, dan moral. 

Secara etimologis, kata akhlak berasal dari bahasa arab yang merupakan 

bentuk jamak dari kata khulq. Dalam kamus-kamus bahasa Arab, khulq 

berarti thabi’ah, tabiat dan watak, yang dalam bahasa Inggris sering 

diterjemahkan dengan character.  

                                                 
43LKS Akidah Akhlak MA Kelas X, Modul Hikmah  Membina Kreatifitas dan Prestasi (Akik 

Pusaka, 2010), 3. 
44Rosihon Anwar, Akidah Akhlak (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 13.   
45Syeikh Mahmud Shalut, Akidah dan Syariah Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1984), 13. 
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Secara terminologi, pengertian akhlak telah banyak dikemukakan 

oleh para ulama’, seperti Ibnu Maskawaih yang mendefinisikan akhlak 

dengan kondisi jiwa yang menyebabkan ia bertindak tanpa memerlukan 

pemikiran dan pertimbangan yang mendalam. Sementara menurut Imam 

Ghazali, akhlak merupakan kondisi mental yang tertanam kuat dalam jiwa 

seseorang yang darinya lalu muncul perbuatan (perilaku) dengan mudah, 

tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan.46 

Berdasarkan pengertian aqidah dan akhlak di atas, maka yang 

dimaksud dengan mata pelajaran Aqidah Akhlak adalah suatu bidang ilmu 

pengetahuan yang mempelajari tentang perilaku berdasarkan keyakinan 

dan kepercayaan seseorang yang sesuai dengan ajaran Agama Islam. 

 

b. Hubungan Aqidah dengan Akhlak  

Aqidah adalah gudang akhlak yang kokoh. Ia mampu menciptakan 

kesadaran diri bagi manusia untuk berpegang teguh kepada norma dan 

nilai-nilai akhlak yang luhur. Akhlak mendapat perhatian istimewa dalam 

akidah Islam. Islam menggabungkan antara agama yang hak dan akhlak. 

Menurut teori ini, agama menganjurkan setiap individu untuk berakhlak 

mulia dan menjadikannya sebagai kewajiban di atas pundaknya yang dapat 

mendatangkan pahala atau siksa baginya. Agama menganggap akhlak 

sebagai penyempurna ajaran-ajarannya. Karena agama tersusun dari 
                                                 

46 Abdul Mustaqim, Akhlak Tasawuf (Yogyakarta: Kaukaba, 2013), 1. 



 
 

44 
 

keyakinan (aqidah) dan perilaku. Akhlak mencerminkan sisi perilaku 

tersebut. 

Oleh karena itu, akhlak dalam pandangan Islam harus berpijak pada 

keimanan. Iman tidak cukup hanya disimpan dalam hati, namun harus 

dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk akhlak yang baik. 

Jadi iman yang sempurna itu adalah iman yang dipraktekkan. 

Dengan demikian, jelaslah bahwa akhlak yang baik merupakan mata 

rantai dari keimanan seseorang. Sebagai contoh, seorang yang beriman 

akan merasa malu untuk melakukan kejahatan. Karena seperti yang 

ditegaskan oleh Nabi bahwa malu itu merupakan sebagian dari iman. 

Sebaliknya, akhlak yang dipandang buruk adalah akhlak yang menyalahi 

prinsip-prinsip keimanan. Walaupun akhlak tersebut kalau dilihat secara 

kasat mata kelihatan baik, jika titik tolaknya bukan karena iman, hal itu 

tidak mendapatkan penilaian di sisi Allah SWT, laksana fatamorgana di 

gurun pasir.47 

c. Tujuan Mata Pelajaran Aqidah Akhlak 

Tujuan pendidikan akhlak adalah terwujudnya sikap batin yang 

mampu mendorong secara spontan untuk melahirkan perbuatan bernilai 

baik sehingga tercapai kesempurnaan dan memperoleh kebahagiaan yang 

sempurna. 

                                                 
47Rosihon Anwar, Akidah Akhlak (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 201. 
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Pembelajaran Aqidah Akhlak bertujuan untuk menumbuhkan dan 

meningkatkan keimanan peserta didik yang diwujudkan dalam akhlaknya 

yang terpuji melalui pemberian dan pemupukan pengetahuan, penghayatan, 

pengamalan serta pengalaman peserta didik tentang aqidah dan akhlak 

Islam, sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang dan 

meningkat kualitas keimanan dan ketaqwaannnya kepada Allah SWT serta 

berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara, serta untuk dapat melanjutkan pada jenjang pendidikan yang 

lebih tinggi.48 

7. Asmaul Husna 

a. Pengertian Asmaul Husna 

Kata al-asma adalah bentuk jamak dari kata al-ism yang biasa 

diterjemahkan dengan nama. Ia berakar dari kata as-sumuww yang berarti 

ketinggian, atau as-simah yang berarti tanda. Memang nama merupakan 

tanda bagi sesuatu dan harus dijunjung tinggi. 

Sedangkan al-husna  adalah bentuk mu’annats dari kata ahsan yang 

berarti terbaik. Penyifatan nama-nama Allah dengan kata yang berbentuk 

superlatif ini, menunjukkan bahwa nama-nama tersebut bukan saja baik, 

tetapi juga yang terbaik jika dibandingkan dengan yang baik lainnya. 

Dengan demikian kata husna  menunjukkan bahwa nama-namaNya adalah 

                                                 
48Abdul Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi (Bandung: 

PT Remaja Rosdakarya, 2005), 135 
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nama-nama yang sangat sempurna, tidak sedikit pun tercemar oleh 

kekurangan.49 

Agar Asmaul Husna bisa memberikan makna dalam kehidupan 

seorang muslim, maka menuntut adanya konsekuensi baik berupa ibadah, 

perintah dan larangan yang merupakan pertanda adanya sifat-sifat dan 

nama-namaNya dalam penciptaan. Semua tuntutan dari Asmaul Husna 

dapat dikerjakan dalam semua bentuk ibadah, baik ibadah hati maupun 

ibadah anggota badan. 

Semua muslim wajib percaya dengan segala sifat yang telah 

dinyatakan dalam Asmaul Husna. Dan setiap mukmin diharamkan 

menyandang sesuatu sifat pada dirinya segala hal yang tidak ditetapkan 

Allah. Apalagi sifat tersebut menunjukkan makna yang tidak jelas dan bisa 

merendahkan martabat. Orang yang mengetahui Asmaul Husna akan 

menemukan keteguhan iman dan kualitas ketaqwaannya.50 

Nama Allah adalah nama yang paling agung di antara sembilan puluh 

sembilan nama Allah SWT, karena menunjukkan esensi yang 

mempersatukan segala sifat Ilahiyah, sehingga tidak ada lagi sifat yang 

tertinggal. Adapun nama-nama lain yang hanya menunjukkan suatu sifat 

mengetahui, Kuasa dan sebagainya. Allah juga merupakan nama yang 

                                                 
49 M. Quraish Shihab, Al-Asma Al-Husna  (Jakarta: Lentera Hati, 2008), 32. 
50 Mutazim Fadil, Akidah Akhlak Kelas X MA (Ponorogo, 2014), 2. 



 
 

47 
 

paling khusus karena tidak ada yang dapat menggunakannya selain Dia, 

baik secara harfiah maupun kiasan. 

Apabila manusia memiliki nama ini, dia harus menjadi ta’alluh 

(seperti Tuhan). Maksudnya adalah hati dan harapannya ada bersama Allah 

Azza wa Jalla. Sehingga dirinya tidak memperhatikan selain Dia dan tidak 

memperhatikan yang bukan Dia. Dirinya tidak memohon dan tidak takut 

kepada apa dan siapapun kecuali Dia.51 

b. Dalil Naqli tentang Asmaul Husna 

Dalil Naqli tentang Asmaul Husna telah diterangkan di dalam Firman 

Allah QS. Al-A’raf ayat 180 : 






 

Artinya : “Hanya milik Allah Asma-ul Husna. Maka bermohonlah kepada-
Nya dengan menyebut Asma-ul Husna itu dan tinggalkanlah 
orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam 
(menyebut) nama-nama-Nya. nanti mereka akan mendapat 
Balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan”. (QS. Al-
A’raf 180) 

 
Ayat yang agung ini menunjukkan hal-hal berikut: 

                                                 
51Abdullah Zaky Al-Kaaf, Terjemahan Kitab Syarah Asma Allah Al-Husna (Bandung: CV 

Pustaka Setia, 2002), 58. 
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1) Menetapkan nama-nama (asma) untuk Allah, maka siapa yang 

menafikannya berarti ia telah menafikan apa yang telah ditetapkan Allah 

dan juga berarti telah menentang Allah SWT. 

2) Bahwasanya asma Allah semuanya adalah Husna. Maksudnya sangat 

baik. Karena ia mengandung makna dan sifat-sifat yang sempurna, tanpa 

kekurangan dan cacat sedikitpun. Ia bukanlah sekedar nama-nama 

kosong yang tak bermakna atau tak mengandung arti. 

3) Sesungguhnya Allah memerintahkan berdoa dan bertawasul kepada-Nya 

dengan nama-namaNya. Maka hal ini menunjukkan keagunganNya serta 

kecintaan Allah kepada doa yang disertai nama-namaNya. 

4) Bahwasanya Allah mengancam orang-orang yang ilhad dalam asma-

Nya dan Dia akan membalas perbuatan mereka yang buruk itu.52
 

 

B. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Terdapat beberapa hasil penelitian yang memiliki keterkaitan tentang 

strategi pembelajaran mind map dan crossword puzzle yang telah dikemukakan 

oleh beberapa peneliti diantaranya yaitu: 

1. Skripsi Muhammad Husein yang berjudul: “Implementasi Cooperative 

Learning melalui Strategi Pembelajaran Crossword Puzzle dalam 

Meningkatkan Motivasi Belajar Aqidah Akhlak Pada Siswa Kelas VII MTs 

Yaspuri di Malang”. Berikut hasil penelitiannya: 
                                                 

52 Shalih bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan, Kitab Tauhid 1 (Jakarta: Darul Haq, 2006), 101. 
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif melalui 
strategi pembelajaran aktif crossword puzzle terbukti dapat 
meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran Aqidah 
Akhlak. Hal ini dapat dilihat dari hasil data yang telah dianalisis, dari 
lembar observasi, dan tes menunjukkan adanya peningkatan motivasi. 
Ketuntasan belajar dari tes awal 68,75 %. Pada siklus I diperoleh 75,37 
% dan pada siklus II meningkat menjadi 84,87 %. 
 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Muhammad Husein adalah bahwa penelitian yang dilakukan oleh Muhammad 

Husein difokuskan pada motivasi belajar siswa, sedangkan penelitian ini 

difokuskan pada antusiasme belajar siswa. Perbedaan lain terletak pada 

tempat/lokasi penelitian dimana penelitian terdahulu dilaksanakan di 

Madrasah Tsanawiyah Yaspuri Malang kelas VII sedangkan penelitian ini 

dilakukan di Madrasah Aliyah kelas X YPIP Panjeng Jenangan Ponorogo. 

Kemudian dalam penggunaan strategi pembelajaran, penelitian yang 

dilakukan oleh Muhammad Husein hanya menggunakan satu strategi saja 

yakni strategi crossword puzzle, sedangkan penelitian ini menggunakan dua 

strategi yaitu strategi  crossword puzzle dan mind map. 

2. Skripsi Chiqmatun Nazila yang berjudul “Upaya Meningkatkan Minat Belajar 

Fiqh Melalui Strategi Crossword Puzzle di MTs Islamiyah Ciputat”. Berikut 

hasil penelitiannya: 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pembelajaran crossword 
puzzle dapat meningkatkan minat belajar fiqih siswa. Minat belajar Fiqh 
siswa meningkat setelah diterapkannya strategi pembelajaran crossword 
puzzle.Hal ini dapat dilihat dari hasil belajar pada siklus I dan siklus II. 
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Pada siklus I hasil belajar siswa mamperoleh rata-rata mencapai 83,23 
dan pada siklus II rata-rata hasil belajar siswa meningkat menjadi 89,70. 
 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Chiqmatun Nazila adalah bahwa penelitian yang dilakukan oleh Chiqmatun 

Nazila difokuskan pada minat belajar siswa dalam mata pelajaran Fiqh, 

sedangkan penelitian ini difokuskan pada antusiasme belajar siswa dalam 

mata pelajaran Aqidah Akhlak. Perbedaan lain adalah penelitian tersebut 

dilaksanakan di Madrasah Tsanawiyah Islamiyah Ciputat kelas VIII, 

sedangkan penelitian ini dilakukan di Madrasah Aliyah kelas X YPIP Panjeng 

Jenangan Ponorogo. Kemudian dalam penggunaan strategi pembelajaran, 

penelitian yang dilakukan oleh Chiqmatun Nazila hanya menggunakan satu 

strategi yakni strategi crossword puzzle, sedangkan penelitian ini 

menggunakan dua strategi yaitu strategi  crossword puzzle dan mind map. 

3. Skripsi oleh Giyarni dengan judul “Penerapan Metode Mind Map untuk 

Meningkatkan Keaktifan Siswa dalam Pelajaran PKn kelas IV SD Negeri 

Trombol II Mondokan, Sragen”. Berikut hasil penelitiannya: 

Hasil penelitiannya membuktikan bahwa penerapan metode mind map 
dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran PKn pada 
siswa kelas IV SD Negeri Trombol II Mondokan, Sragen. Hal ini 
terbukti dengan adanya peningkatan keaktifan siswa dalam 
pembelajaran PKn, yaitu pada kondisi awal pra-siklus masih rendah, 
dimana jumlah siswa yang aktif sejumlah 1 siswa dari 14 siswa dengan 
persentase 7,14%. Kondisi tersebut dapat ditingkatkan pada siklus I 
dengan ketuntasan klasikalnya 64,29% atau 9 siswa telah aktif dalam 
pembelajaran. Pada siklus II, keaktifan siswa dalam pembejaran PKn 
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dapat ditingkatkan lagi hingga nilai ketuntasan klasikalnya sebesar 
89,29% atau 12 siswa dari sejumlah 14 siswa. 
 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Giyarni 

adalah bahwa penelitian yang dilakukan oleh Giyarni difokuskan terhadap 

keaktifan belajar siswa pada mata pelajaran PKn, sedangkan penelitian ini 

difokuskan terhadap antusiasme belajar siswa pada mata pelajaran Aqidah 

Akhlak. Perbedaan lain adalah penelitian yang dilakukan oleh Giyarni 

dilaksanakan di SDN Trombol II Mondokan, Sragen kelas IV, sedangkan 

penelitian ini dilakukan di Madrasah Aliyah kelas X YPIP Panjeng Jenangan 

Ponorogo. Kemudian dalam penggunaan strategi pembelajaran, penelitian 

yang dilakukan oleh Giyarni hanya menggunakan satu strategi yakni strategi 

mind map, sedangkan penelitian ini menggunakan dua strategi yaitu strategi  

crossword puzzle dan mind map. 

 

C. Kerangka Berpikir 

Berdasarkan landasan teori dan telaah pustaka di atas, telah dijelaskan 

bahwasanya penggunaan strategi pembelajaran yang menyenangkan dapat 

mendorong antusiasme belajar siswa. Dengan menggunakan strategi yang tepat, 

akan mampu melahirkan pembelajaran yang aktif sekaligus mampu 

meminimalisir kejenuhan siswa di dalam kelas. Melalui penggunaan strategi 

dalam mengajar di kelas, siswa juga akan ikut berperan aktif di dalamnya. 

Sehingga peserta didik tidak hanya diam dan menjadi pendengar saja, namun 
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juga mengalami pengalaman belajar secara langsung dalam kegiatan 

pembelajaran di dalam kelas. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa apabila seorang guru 

menggunakan strategi yang menyenangkan yang disesuaikan dengan kondisi 

kelas akan mampu meningkatkan semangat belajar siswa yang akan berpengaruh 

terhadap hasil belajarnya. 

 

D. Pengajuan Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan teori-teori dan kerangka berpikir sebagaimana yang telah 

diuraikan di atas, maka dapat dijadikan hipotesis yang dirumuskan sebagai 

berikut: 

1. Melalui penggunaan strategi mind map dan strategi crossword puzzle 

diharapkan mampu meningkatkan antusiasme belajar siswa dalam mata 

pelajaran Aqidah Akhlak pokok bahasan Asmaul Husna di kelas X Madrasah 

Aliyah YPIP Panjeng Jenangan Ponorogo. 

2. Melalui penggunaan strategi mind map dan strategi crossword puzzle 

diharapkan mampu meningkatkan keaktifan belajar siswa dalam mata 

pelajaran Aqidah Akhlak pokok bahasan Asmaul Husna di kelas X Madrasah 

Aliyah YPIP Panjeng Jenangan Ponorogo. 

3. Melalui penggunaan strategi mind map dan strategi crosswordpuzzle 

diharapkan mampu meningkatkan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran 
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Aqidah Akhlak pokok bahasan Asmaul Husna di kelas X Madrasah Aliyah 

YPIP Panjeng Jenangan Ponorogo. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 
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A. Objek Tindakan Kelas 

Ada beberapa objek yang menjadi sasaran dalam penelitian tindakan kelas 

ini, diantaranya adalah: 

1. Antusiasme belajar peserta didik  dalam proses pembelajaran PAI pada mata 

pelajaran Aqidah Akhlak pokok bahasan Asmaul Husna. 

2. Keaktifan belajar peserta didik dalam proses pembelajaran PAI pada mata 

pelajaran Aqidah Akhlak pokok bahasan Asmaul Husna. 

3. Hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran Aqidah Akhlak pokok bahasan 

Asmaul Husna. 

 

B. Setting Subjek Penelitian Tindakan Kelas 

Penelitian ini akan dilakukan di Madrasah Aliyah YPIP Panjeng, yang 

beramat di Jl. Pahlawan No. 16 Desa Panjeng, Kecamatan Jenangan, Kabupaten 

Ponorogo. 

Subjek pelaku dalam penelitian tindakan kelas ini adalah mahasiswa 

semester VIII, sedangkan subjek penerimanya adalah siswa kelas X Madrasah 

Aliyah yang berjumlah 36siswa/siswi yang terdiri dari 9 siswa laki-laki dan 27 

siswi perempuan. Siswa di kelas ini dipilih sebagai subjek penelitian karena 

ditemukanpermasalahan-permasalahan yang ditemukan seperti yang telah 

dipaparkan pada latar belakang.  

 

C. Variabel yang Diamati 
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Pada penelitian tindakan kelas ini, ada beberapa variabel yang dijadikan 

sebuah pengamatan yang mendalam. variabel-variabel ini adalah:  

1. Variabel Proses 

Variabel proses dalam penelitian tindakan kelas ini adalah antusiasme 

dan keaktifan belajar siswa dalam proses pembelajaran PAI pada mata 

pelajaran Aqidah Akhlak pokok bahasan Asmaul Husna. 

2. Variabel Hasil 

Variabel hasil dalam penelitian tindakan kelas ini adalah hasil/prestasi 

belajar siswa setelah mengikuti pembelajaran pada mata pelajaran Aqidah 

Akhlak pokok bahasan Asmaul Husna. 

 

D. Prosedur Pelaksanaaan Penelitian Tindakan Kelas Per-Siklus 

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK), maka prosedur 

penelitiannya sesuai dengan prosedur penelitian tindakan kelas yang dilakukan 

dalam suatu proses berdaur/bersiklus. Setiap siklus terdiri dari 4 kegiatan yaitu 

perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi. Hal ini karena PTK merupakan 

siklus refleksi diri yang berbentuk spiral dalam rangka melakukan proses 

perbaikan terhadap kondisi yang ada, mencarikan solusi dalam memecahkan 

masalah yang dihadapi, dan menemukan cara-cara baru yang lebih baik serta 

lebih efektif untuk mencapai hasil yang lebih optimal. Siklus-siklus tersebut 

saling berkaitan dan berkelanjutan. Siklus kedua dilaksanakan bila masih ada hal-

hal yang kurang berhasil dalam siklus pertama. Siklus ketiga dilaksanakan karena 
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siklus kedua belum mengatasi masalah, begitu juga siklus-siklus berikutnya. 

Tahap-tahap siklus PTK dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut ini: 

 

Gambar 3.1 model siklus Kemmis & Taggart53 

Langkah-langkah dalam pembelajaran PTK dapat dimulai dengan 

 melakukan pembelajaran berbasis PTK, terlebih dahulu melakukan observasi 

awal yang bertujuan untuk: 

                                                 
53Suharsimi Arikunto, Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineke Cipta, 

2010), 137. 
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1. Menemukan masalah. Pada tahap awal ini peneliti/guru menemukan banyak 

fenomena yang terjadi pada objek yang akan diteliti, tetapi fenomena-

fenomena itu nampaknya ada penyimpangan dari teori yang ada. Fenomena-

fenomena tersebut perlu ditunjukkan dengan bukti yang valid. 

2. Melakukan identifikasi masalah. Setelah peneliti/guru menemukan beberapa 

masalah yang terjadi di dalam pelaksanaan pembelajaran, selanjutnya 

melakukan identifikasi masalah atau menemukan penyebab terjadinya 

masalah-masalah yang ada.  

3. Menentukan batasan masalah. Dalam bagian ini, peneliti/guru harus 

menjelaskan bahwa karena beberapa keterbatasan seperti keterbatasan waktu, 

tenaga dan lainnya, maka penelitian sebaiknya dibatasi. Dengan demikian, 

batasan penelitian merupakan variabel-variabel dependen yang akan diteliti. 

4. Menganalisa masalah dengan menentukan faktor yang diduga sebagai 

penyebab utama terjadinya masalah. Peneliti menentukan/mencari tahu 

mengapa masalah yang telah dibatasi itu terjadi. Data-data terkait dengan 

faktor-faktor yang ditemukan dan diduga sebagai penyebab utama terjadinya 

masalah yang telah dibatasi, harus didukung dengan bukti yang valid, 

misalnya melalui wawancara, observasi atau dokumentasi. 

5. Merumuskan gagasan-gagasan pemecahan masalah dengan merumuskan 

hipotesis-hipotesis tindakan sebagai pemecahan. Peneliti harus mengajukan 

beberapa hipotesis tindakan sebagai solusi masalah. Hipotesis-hipotesis 

tindakan harus didukung dengan referensi yang valid. 
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6. Menentukan pilihan hipotesis tindakan pemecahan masalah. Dalam bagian ini, 

setelah mengajukan beberapa hipotesis tindakan, peneliti/guru harus 

menentukan satu pilihan hipotesis tindakan sebagai solusi masalah yang 

didukung dengan referensi yang valid. 

7. Merumuskan judul perencanaan kegiatan pembelajaran berbasis PTK. Judul 

PTK harus secara tegas tertulis, masalah apa yang dicari solusinya, dan 

tindakan apa yang akan dilakukan sebagai solusi.54 

Setelah judul perencanaan kegiatan pembelajaran berbasis PTK 

dirumuskan, langkah berikutnya adalah: 

1. Menyusun Perencanaan (planning) 

Pada tahap ini, kegiatan yang harus dilakukan adalah: 

a. Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

b. Mempersiapkan fasilitas dari sarana pendukung yang diperlukan di kelas. 

c. Mempersiapkan instrumen untuk merekam dan menganalisis data 

mengenai proses dan hasil tindakan. 

 

2. Melaksanakan tindakan (acting) 

Pada tahap ini, peneliti melaksanakan tindakan yang telah dirumuskan 

pada RPP dalam situasi yang aktual, yang meliputi kegiatan awal, kegiatan 

inti, dan kegiatan penutup. 

                                                 
54 Basuki As’adi, Desain Pembelajaran Berbasis PTK (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 

2009), 26. 



 
 

60 
 

3. Melaksanakan pengamatan (observing) 

Pada tahap ini, yang harus dilakukan adalah: 

a. Mengamati perilaku siswa/siswi dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. 

b. Memantau kegiatan diskusi/kerjasama antar siswa/siswi dalam kelompok. 

c. Mengamati pemahaman masing-masing anak terhadap penguasaan materi 

pembelajaran. 

4. Melakukan refleksi (reflecting) 

Pada tahap ini, yang harus dilakukan adalah: 

a. Mencatat hasil observasi 

b. mengevaluasi hasil observasi 

c. Menganalisis hasil pembelajaran. 

d. Mencatat kelemahan-kelemahan untuk dijadikan bahan perbaikan pada 

siklus berikutnya.55 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK)yang akan dilaksanakan di Madrash 

Aliyah YPIP Panjeng Jenangan Ponorogo terdiri dari tiga siklus. Namun, 

keputusan untuk melanjutkan atau menghentikan penelitian pada akhir siklus 

tertentu sepenuhnya bergantung pada hasil yang dicapai pada siklus terakhir. Bila 

hasil yang dicapai telah memenuhi kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan, 

maka penelitian dihentikan dan apabila belum mencapai hasil sesuai dengan yang 

diharapkan, maka penelitian dilanjutkan ke siklus berikutnya. 

                                                 
55 Ibid., 6. 
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Hal ini dimaksudkan agar peneliti dapat memperbaiki tindakan dalam 

setiap siklus untuk menemukan cara yang paling efektif dan efisien dari 

pelaksanaan strategi dan media yang diterapkan. Adapun penjelasan dari 

langkah-langkah pembelajaran  berbasis PTK yang akan dilakukan di Madrasah 

Aliyah YPIP adalah sebagai berikut:  

1. Perencanaan 

a. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) berbasis PTK. 

b. Pengembangan materi Aqidah Akhlak pokok bahasan Asmaul Husna. 

c. Menyiapkan media,sumber, bahan, alat pembelajaran serta menyusun 

strategi pembelajaran yang akan digunakan. 

d. Menyusun instrumen untuk merekam dan menganalisis data mengenai 

proses dan hasil tindakan. 

e. Menyiapkan kriteria ketuntasan minimal pencapaian kompetensi serta 

menyiapkan tolak ukur keberhasilan. 

f. Menyiapkan lembar perekam proses pengumpulan data yang akan 

digunakan dalam kegiatan pembelajaran. 

2. Pelaksanaan 

Dalam PTK ini, digunakan dua strategi yakni strrategi mind map dan 

crossword puzzledimana strategi tersebut bertujuan untuk meningkatkan 

antusiasme belajar yang  berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik. 

Dalam tahap pelaksanaan tindakan, terdapat tiga kegiatan pembelajaran yakni 
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kegiatan awal, inti, dan penutup dimana ketiga kegiatan tersebut dapat 

dijelaskan sebagai berikut:  

a. Kegiatan awal, yakni memulai dengan salam pembuka, berdoa, absensi, 

apersepsi, dan menjelaskan indikator yang ingin dicapai. 

b. Kegiatan inti, yakni melakukan kegiatan pembelajaran dengan strategi 

mind map dan crossword puzzle dengan terlebih dahulu menjelaskan materi 

secara singkat kemudian meminta siswa untuk berpasangan dengan teman 

sebangkunya dan menugaskan salah satu siswa dari pasangan itu 

menceritakan materi yang baru diterima dari guru dan pasangannya 

mendengar sambil membuat catatan-catatan kecil, kemudian berganti 

peran. Begitu juga kelompok lainnya. Setelah melakukan kegiatan 

pembelajaran dengan strategi mind map, kemudian melakukan kegiatan 

pembelajaran dengan strategi crossword puzzle dengan membagi siswa ke 

dalam 3 kelompok dimana masing-masing kelompok mendapat satu lembar 

kertas yang berisi soal teka-teki silang berkaitan materi yang telah dibahas. 

Meminta masing-masing kelompok untuk berlomba menyelesaikan soal 

teka-teki silang dengan cepat dan benar. Memberikan reward bagi 

kelompok yang mampu menyelesaikan soal teka-teki silang dengan cepat 

dan benar. 

c. Kegiatan penutup, yakni pada tahap ini melakukan klarifikasi atas 

pembelajaran yang telah dilakukan serta memberikan kesimpulan. 

3. Pengamatan 
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Observasi dilakukan selama tindakan berlangsung dari awal sampai 

akhir. Observasi bertujuan mengetahui kekurangan dan kelebihan yang terjadi 

selama tindakan. Kekurangan dan kelebihan yang ditemukan bisa dijadikan 

sebagai pedoman dalam tindakan berikutnya agar tidak terjadi kesalahan yang 

sama. Evaluasi dilakukan setelah tindakan berlangsung. Evaluasi bertujuan 

mengetahui nilai siswa berdasarkan pedoman kriteria penilaian. Hasil yang 

diperoleh ini dapat dijadikan umpan balik dalam menentukan rencana 

selanjutnya. Observasi dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan cara 

sebagai berikut: 

1) Mengamati antusiasme peserta didik saat proses pembelajaran dalam mata 

pelajaran Aqidah Akhlak pokok bahasan Asmaul Husna. 

2) Mengamati keaktifan peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran 

dalam mata pelajaran Aqidah Akhlak pokok bahasan Asmaul Husna. 

3) Mengamati hasil belajar peserta didik setelah mengikuti proses 

pembelajaran dalam mata pelajaran Aqidah Akhlak pokok bahasan Asmaul 

Husna. 

4. Refleksi 

Refleksi ini dilakukan untuk merenungkan dan mengkaji hasil tindakan 

pada siklus I mengenai antusiasme, keaktifan, serta hasil belajar peserta didik 

dalam mata pelajaran Aqidah Akhlak pokok bahasan Asmaul Husna. Hasil 

renungan dan kajian tindakan siklus I ini, selanjutnya dipikirkan untuk dicari 

dan ditetapkan beberapa alternatif tindakan baru yang diduga lebih efektif 
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untuk meningkatkan antusiasme, keaktifan, serta hasil belajar peserta didik 

dalam mata pelajaran Aqidah Akhlak. Alternatif ini akan dijadikan penelitian 

tindakan kelas pada siklus berikutnya. 

Deskripsi langkah-langkah Penelitian Tindakan Kelas di atas dapat 

dijelaskan pada tabel siklus berikut ini: 

Tabel 3.1 

Langkah-langkah Penelitian Tindakan Kelas 

PERENCANAA

N 

TINDAKAN PENGAMATA

N 

REFLEKSI 

 Menyusun 

Rencana 

Pelaksanaan 

Pembelajaran 

(RPP) berbasis 

PTK tentang 

pokok bahasan  

Asmaul Husna 

yang 

mencakup 

tindakan awal, 

inti, dan akhir. 

 Menjelaskan 

indikator yang 

ingin dicapai. 

 Meminta 

siswa untuk 

mengamati 

video yang 

telah 

ditampilkan. 

 Melakukan 

tanya jawab 

 Mengamati 

antusiasme 

dan keaktifan 

belajar siswa 

dengan 

memberikan 

tanda centang 

(√) pada 

lembar 

observasi 

terstruktur. 

 Mengamati 

 Merefleksikan 

hasil 

pengamatan 

terhadap 

antusiasme 

dan keaktifan 

belajar serta 

menganalisis 

nilai perolehan 

hasil belajar 

siswa dengan 

menggunakan 
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 Pengembangan 

materi Aqidah 

Akhlak pokok 

bahasan 

Asmaul Husna. 

 Menyiapkan 

media,sumber, 

bahan, alat 

pembelajaran 

serta 

menyusun 

strategi 

pembelajaran 

yang akan 

digunakan. 

 Menyusun 

instrumen 

untuk 

merekam dan 

menganalisis 

data mengenai 

dengan siswa 

berdasarkan 

video yang 

telah 

ditampilkan. 

 Menjelaskan 

materi secara 

singkat. 

 Meminta 

siswa untuk 

berpasangan 

dengan teman 

sebangku 

 menugaskan 

salah satu 

siswa dari 

pasangan itu 

menceritakan 

materi yang 

baru diterima 

dari guru dan 

antusiasme 

belajar peserta 

didik yang 

meliputi: 

1. Rasa ingin 

tahu 

terhadap 

kegiatan 

pembelajar

an. 

2. Antusiasme 

peserta 

didik dalam 

melakukan 

research 

(memecahk

an 

masalah). 

3. Antusiasme 

peserta 

didik dalam 

tolak ukur 

yang telah 

ditentukan 

untuk 

membuat 

keputusan 

apakah perlu 

dilanjutkan 

pada siklus II 

atau tidak. 

 Memperbaiki 

kelemahan 

pada siklus I 

di siklus 

berikutnya. 
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proses dan 

hasil tindakan. 

 Menyiapkan 

kriteria 

ketuntasan 

minimal 

pencapaian 

kompetensi 

serta 

menyiapkan 

tolak ukur 

keberhasilan. 

 Menyiapkan 

lembar 

perekam 

proses 

pengumpulan 

data yang akan 

digunakan 

dalam kegiatan 

pembelajaran. 

pasangannya 

mendengar 

sambil 

membuat 

catatan-catatan 

kecil, 

kemudian 

berganti peran. 

 Membagi 

siswa ke 

dalam 6 

kelompok. 

 Memberikan 

satu lembar 

kertas yang 

berisi soal 

teka-teki 

silang kepada 

masing-

masing 

kelompok. 

merespon 

aktivitas 

pembelajar

an. 

 Mengamati 

keaktifan 

belajar peserta 

didik yang 

meliputi: 

1. Keaktifan 

peserta 

didik dalam 

bekerjasam

a. 

2. Keaktifan 

peserta 

didik dalam 

berdiskusi. 

3. Keaktifan 

peserta 

didik dalam 
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 Meminta 

masing-

masing 

kelompok 

untuk 

berlomba 

menyelesaikan 

soal teka-teki 

silang dengan 

cepat dan 

benar. 

 Mempresentas

ikan hasil 

diskusi. 

 Memberikan 

reward bagi 

kelompok 

yang mampu 

menyelesaikan 

soal teka-teki 

silang dengan 

mempresen

tasikan 

hasil 

temuan di 

depan 

kelas. 

 Mencatat 

hasil 

perolehan 

nilai dari 

masing-

masing 

siswa. 
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cepat dan 

benar. 

 Mengklarifika

si dan 

mengambil 

kesimpulan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Jadwal Pelaksanaan Penilitian Tindakan Kelas 

Tabel 3. 2 
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Jadwal Pelaksanaan Penelitian Tindakan KelasMadrasah Aliyah YPIP Panjeng 

Jenangan Ponorogo 

No. Kegiatan Waktu 

A. PERSIAPAN  

 1. Pembuatan judul PTK 10 November 2016 

 2. Pembuatan proposal PTK 24 November 2016 

B. PELAKSANAAN  

 

Siklus I 

 Perencanaan 02 April 2017 

 Pelaksanaan 08 April 2017 

 Pengamatan 08 April 2017 

 Refleksi 09 April 2017 

 

Siklus II 

 Perencanaan 16 April 2017 

 Pelaksanaan 22 April 2017 

 Pengamatan 22 April 2017 

 Refleksi 23 April 2017 

 Siklus III  Perencanaan 26 April 2017 
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 Pelaksanaan 29 April 2017 

 Pengamatan 29 April 2017 

 Refleksi  30 April 2017 

C PENYUSUNAN LAPORAN  

 1. Pengolahan Data 01 Mei 2017 

2. Penyusunan laporan 05 Mei 2017 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 
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A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Berdirinya MAYPIP Panjeng JenanganPonorogo 

MA YPIP Panjeng merupakan pendidikan formal, setingkat dengan 

Sekolah Menengah Atas (SMA), yang didirikan atau diselenggarakan oleh 

Kementerian Agama. 

Berdirinya Madrasah Aliyah YPIP Panjeng di latar belakangi oleh 

kebutuhan masyarakat desa Panjeng akan lembaga pendidikan setingkat SMA. 

Hal ini karena di kecamatan Jenangan khususnya di desa Panjeng belum ada 

lembaga sekolah setingkat SMA/MA.Disamping itu, berdirinya Madrasah 

Aliyah Panjeng bertujuan untuk membantu Pemerintah dalam bidang 

pendidikan karena didesa Panjeng, banyak anak yang kurang mampu 

kemudian tidak melanjutkan sekolah.Selain itu juga bertujuan untuk 

membentuk para tokoh agama atau tokoh masyarakat di desa-desa sekitar desa 

Panjeng Jenangan. Dengan adanya hal tersebut,akhirnya didirikanlah lembaga 

pendidikan formal swasta Madrasah Aliyah YPIP Panjeng.  

Berdirinya Madrasah Aliyah YPIP Panjeng tidak lepas dari para tokoh 

yang telah berperan dalam lembaga pendidikan tersebut. Para tokoh tersebut 

antara lain adalah sebagai berikut: 

a.  H.M.Umar Rowi  

b.  H.Mayjen Pur. Mukhlas Rowi    
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c.  H.Fathurrohman   

d.  H.Wafiq Ihsan  

e.  Drs.H.Hamid Ihwan 

f.  H. Aspan faqih 

Pada awalnya di tanggal 2 Januari tepatnya pada tahun 1969, 

mendirikan sekolah PGANU (Pendidikan Guru Agama Nahdlatul Ulama) 

danseiring dengan adanya kemajuan dalam dunia pendidikan kemudian 

kurang lebih pada tahun 1979 dirubah menjadi MA YPIP Panjeng. Pada saat 

itu,proses pembelajaran yang dilakukan di Madrasah Aliyah YPIP Panjeng 

adalah siang hari.Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di Madrasah Aliyah 

YPIP masih  menempati gedung SDN Panjeng,  dengan   jumlah   siswa   pada 

saat itumasih berjumlah  40  siswa. 

Selanjutnya  pada  tahun  1970, Yayasan Pendidikan Islam Panjeng  

diberi  tanah  wakaf  oleh  Bapak  H. Daman  Huri  seluas 1400 m²,  yang 

kemudian membangun ruang kelas tambahan dimana proses pembangunannya 

dibantu oleh masyarakat setempat. Kurang lebih pada tahun 1972, 

pembangunan gedung telah terselesaikan dengan jumlah tiga ruang 

kelas.Sehubungan dengan situasi dan kondisi pada saat itu maka proses 

pembelajaran yang sebelumnyadilaksanakan di SDN Panjeng dialihkan 

kegedung baru. 
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Dengan dibangunnya gedung sendiri,pelaksanaan KBM dapat 

diselenggarakan secara efektif. Meskipun lembaga sekolah swasta, namun 

lembaga pendidikan Madrasah Aliyah YPIP selalu memberikan kualitas 

sesuai dengan permintaan masyarakat. Untuk selanjutnya Madrasah Aliyah 

YayasanPendidikan Islam Panjeng (YPIP) hingga sekarang telah menempati 

gedung milik sendiri yang terletak di Jl. Pahlawan No. 16 Panjeng kecamatan 

Jenangan Kabupaten Ponorogo. Dan selam ini, MA YPIP Panjeng juga telah 

mengalami pergantian Kepala Madrasah sebanyak empat kali yaitu: 

a. Bapak Drs.Hadi Sugihanto tahun 1969-1981 

b. Bapak Drs.Farid Ma’ruf  1981-1989 

c. Bapak Suharno,A.Ma  tahun 1989 - 2007 

d. Bapak H.Moch.Kurnen, A.Ma  tahun 2007-2016 

e. Bapak Erwin Trianto, S.Kom S.Pd tahun 2016 hingga sekarang. 

2. Profil Madrasah Aliyah YPIP Panjeng Jenangan Ponorogo 

a.  Nama Madrasah : Madrasah Aliyah Yayasan Pendidikan 

Islam Panjeng (YPIP) 

b.  Alamat : Jl. Pahlawan No. 16 Panjeng Jenangan 

Ponorogo 

c. No. Telepon : ( 0352 ) 531350 

d. Tahun Berdiri  : 1969 
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e. Tahun Beroperasi  : 1969 

f. Status Tanah : Milik Yayasan 

g. SuratKepemilikan 

Tanah 

: AD819238.12.23.18.11.1.00283 

h. Luas Tanah  : 1405 m2 

i. Luas Bangunan  : 973.8 m2 

j. SK/Izin Pendirian 

Sekolah 

: L.M/3/35/B/1978.Tgl/Bln/Thn.01/12/1

978 

k. Izin Operasional 

Madrasah 

: Kd.13.02/4/PP.00.5/2305/2010.Tgl/Bl

n/Thn. 01/07/2010 

l. NSS/NSM  : 131235020013 

m. Nomor Urut Sekolah : 13 

n. Sk. Akreditasi 

Terakhir 

: A/KW.13.4/MTs/703/11.Tgl/Bln/Th. 

23/12/11 

o. Yayasan 

Penyelenggara 

: Yayasan Pendidikan Islam Panjeng 

(YPIP) 

p. Ketua yayasan : H. M. Aspan Faqih 

q. Komite Sekolah : Drs. H. Habib Suja’ 

r. Kepala Madrasah : Erwin Trianto, S.Kom S.Pd 

3. Visi, Misi, Dan Tujuan MA YPIP Panjeng Jenangan Ponorogo 

a. Visi 
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Ungguldalam IPTEK dan IMTAQ yang berlandasanajaran Islam  

Ahlussunnah Wal Jama’ah. 

b. Misi 

1) Melaksanakan pendidikan sepanjang hayat yang berbasis keselamatan 

dan kebahagiaan dunia dan akhirat. 

2) Melaksanakan pengajaran dan pendidikan Islam yang berwawasan  

Ahlussunnah Waljama’ah. 

3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ber-IMTAQ dan  

ber-IPTEK. 

4) Memberikan pendidikan untuk peserta didik hingga mampu untuk  

bersaing dan terjun di masyarakat. 

c. Tujuan 

1) Mendidik siswa untuk menjadi manusia bertaqwa, berakhlak mulia 

sebagai muslim yang menghayati dan mengamalkan  ajaran  agama. 

2) Mendidik siswa untuk menjadi manusia pembangunan yang memiliki 

sikap sebagai Warga Negara Indonesia yang berpedoman pada Pancasila 

dan UUD 1945. 

3) Memberi bekal pengetahuan, pengalaman dan sikap yang diperlukan 

untuk melanjutkan perjalanan di perguruan tinggi. 

4) Memberi bekal kemampuan dasar dan keterampilan tertentu untuk 

melaksanakan tugas hidupnya dalam masyarakat. 
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5) Meningkatkan pengetahuan siswa untuk mengembangkan diri sejalan 

dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian yang 

berjiwa ajaran agama Islam yang diimplementasikan melalui shalat 

berjama’ah, dan diskusi keagamaan. 

4. Letak Geografis  MA YPIP Panjeng Jenangan Ponorogo 

Lokasi Madrasah Aliyah YPIP Panjeng beralamatkan di Jl. Pahlawan 

No. 16 desa Panjeng kecamatan Jenangan kabupaten Ponorogo yang  

mempunyai  batas  wilayah  sebagai  berikut: 

a. Sebelah barat berbatasan dengan desa Pintu. 

b. Sebelah timur berbatasan dengan desa Jenangan. 

c. Sebelah selatan berbatasan dengan desa Jimbe. 

d. Sebelah utara berbatasan dengan desa Sedah. 

5. Struktur Organisasi MAYPIP Panjeng, Jenangan, Ponorogo 

Setiapkegiatan adalahtanggung jawabpelaksanayang akan  berpengaruh 

kepada pekerjaan fisik (nyata) untuk mencapai tujuan yang  telah ditetapkan 

bersama. Oleh karena itu, untuk keperluan perluasan dan  pengembangan 

kerja fisik, maka diperlukan satu wadah yang  juga disebut  organisasi,melalui 

aktifitas, dan kinerjapengurus,menginginkan  ketercapaianya tujuan secara 

tepat dan efisien. 

Struktur organisasi merupakan suatu bagan,  tatanan  dalam  suatu  

lembaga, badan atau perkumpulan tertentu yang menjalankan roda  organisasi. 

Struktur organisasi dalam lembaga sangat penting karena  dengan melihat dan 
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membaca  struktur organisasi yang akan mengetahui  dengan mudah sejumlah 

personil yang menduduki jabatan tertentu dalam  lembaga tersebut.  

Madrasah Aliyah YPIP Panjeng Jenangan Ponorogo merupakan  suatu 

lembaga pendidikanyangbernaung dibawah Lembaga Pendidikan  Ma’arif.Di 

Madrasah Aliyah YPIP Panjeng Jenangan, tanggung jawab  pendidikan dan 

pengajaran berada ditangan Kepala Madrasah dan para  guru dalam 

ketercapaian kualitas pendidikan dan pengajaran secara  optimal. Berikut ini 

struktur kepengurusan Madrasah Aliyah YPIP  Panjeng Jenangan:  

a. Ketua Yayasan  : H. M. Aspan Faqih 

b. Komite Madrasah  : Drs. H. Habib Suja’ 

c. Kepala Madrasah  : Erwin Trianto, S.Kom S.Pd 

d. Waka Kurikulum  : Sukamto, S.Pd 

e. Waka Kesiswaan  : Yayuk Yulianti, S.Pd  

f. Waka Sarana Prasarana : Chabib, S.Pd.I 

g. Waka Humas  : Hilda Purdianasari, S.Pd 

h. Wali Kelas X  : Febriyanti, S.Pd.I 

i. Wali Kelas XI  : Sri rahayu, S.Pd 

j. Wali Kelas XII  : Tatik Romita, S.E 

k. Bendahara Madrasah : Sri Mulyaningsih, A.Ma 

l. Tata Usaha   : Sony Primadani,  

     Subaiah Suprapti. 
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6. Keadaan Guru Dan Siswa MA YPIP Panjeng, Jenangan, Ponorogo 

a. Keadaan Guru MA YPIP Panjeng, Jenangan, Ponorogo 

Guru mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses  

pendidikan, maka dari itu, keadaan dan para tenaga pendidik harus  

diperhatikan, agar mampu mencetak siswa yang luar biasa pula. Tenaga  

pendidik yang ada di MA YPIP Panjeng,  Jenangan, Ponorogo adalah para 

tenaga pendidik yang berpengalaman di bidangnya. Adapun data guru yang 

mengajar di  MA YPIP Panjeng, dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.1 

Data pendidik MA YPIP tahun ajaran 2016/2017 

No

. 

Nama TTL 

Jabatan Pendidikan 

1. Sukamto, S.Pd 
Trenggalek, 

06/10/1968 

Guru S 1 

2. Chabib, S.Pd.I. 
Ponorogo, 

09/05/1959 

Guru S 1 

3. Warianto, S.Pd.I 
Ponorogo, 

06/01/1982 
Guru SLTA 

4. Hilda Purdianasari,S.Pd. 
Ponorogo, 

17/05/1978 

Guru S 1 

5. Erwin Triyanto, Ponorogo, Guru S 1 
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S.Kom.S.Pd 13/12/1980 

6. Ma’ruf 
Ponorogo, 

09/04/1968 

Guru SLTA 

7. Ainie Kusumasarie, S.Pd 
Madiun, 

13/07/1975 

Guru S 1 

8. Tatik Romita.S.E 
Madiun, 

.26/05/1979 

Guru S 1 

9. Khusnuddin.S.H.I 

Pulau 

Kijang, 

10/01/1977 

Guru S 1 

10. Yayuk Yulianti.S.Pd 
Ponorogo, 

23/05/1979 

Guru S 1 

11. Aan Ahroja.S.T 
Ponorogo, 

07/04/1977 

Guru S 1 

12. Febriyanti.S.Pd.I 
Ponorogo, 

18/02/1982 

Guru S 1 

13. Mohammad Isnaini.S.Pd. 
Madiun, 

09/03/1987 

Guru S 1 

14. Yuli Ahyarini 
Magetan, 

06/05/1974 

Guru S 1 

15. Sri Rahayu.S.Pd Ponorogo, Guru S 1 
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26/05/1985 

16. 
Masithoh Asri Hidayati 

S.Pd 

Ponorogo, 

20/09/1972 

Guru S1 

17. Riris Apriyani S.Pd 
Ponorogo, 

20/04/1983 
Guru S1 

 

b. Keadaan Siswa MA YPIP Panjeng, Jenangan, Ponorogo 

Siswa merupakan salah satu komponen terpenting dan utama  dalam 

proses pendidikan. Keadaan siswa MA YPIPPanjeng tahun  ajaran 

2016/2017 secara keseluruhan mencapai 96 siswa.Adapunkeadaan siswa 

dan siswi MA YPIP Panjeng Jenangan, Ponorogo dapat dilihat 

sebagaimana tabel berikut: 

Tabel 4.2 

Data peserta didik MA YPIP tahun ajaran 2016/2017 

No Kelas 

Jenis Kelamin 

Jumlah 

L P 

1 KELAS X 9 27 36 

2 KELAS XI 8 25 33 

3 KELAS XII 13 14 27 

 Jumlah 30 66 96 
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7. Sarana Dan Prasarana MA YPIP Panjeng 

Sarana dan prasarana merupakan suatu perlengkapan yang harus 

dimiliki lembaga pendidikan, karena sarana dan prasarana suatu yang sangat 

penting bagi kelancaran kegiatan belajar mengajar. Sarana dan prasarana 

merupakan tolok ukur terhadap tingkat kemajuan dan kualitas lembaga atau 

perlengkapan itu sendiri. Sarana dan prasarana dapat dilihat  pada tabel 

berikut: 

Tabel 4.3 

Data Sarpras MA YPIP Panjeng Jenangan 

No. Jenis prasarana Jumlah 

1. Ruang kelas 6 ruang 

2. Perpustakaan  1 ruang 

3. R. Lab Komputer 1 ruang 

4. R.guru 1 ruang 

5. Tempat ibadah 1 ruang 

6. R. UKS 1 ruang 

7. WC 2 ruang 
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8. Gudang  1 ruang 

9. Tempat olahraga 1 ruang 

10. R. Tata Usaha 1 ruang 

 

B. Penjelasan Data Per-Siklus 

1. Pra Siklus 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini dilaksanakan di kelas X Madrasah 

Aliyah YPIP Panjeng dengan jumlah 36 siswa putra dan putri. Penelitian ini 

bermaksud untuk mengetahui tingkat antusiasme belajar siswa dalam kegiatan 

pembelajaran pada mata pelajaran Aqidah Akhlak sebelum dan sesudah 

diterapkannya strategi mind map dan crossword puzzle. Mata pelajaran 

Aqidah Akhlak diberikan satu kali dalam seminggu yaitu setiap hari Sabtu 

pada pukul 07.45-09.15. Guru mata pelajaran Aqidah Akhlak adalah Bapak 

Warianto, S.Pd.I 

Sebelum melaksanakan tindakan dengan menerapkan strategi mindmap 

dan crossword puzzle, peneliti mengamati kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru seperti biasanya. Pada saat pembelajaran, guru hanya 

menjelaskan materi dan siswa hanya mendengarkan. Di saat kondisi seperti 

itu, siswa merasa bosan dan kurang menunjukkan antusiasme mereka dalam 
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belajar sehingga terdapat beberapa siswa mengalihkan perhatiannya dengan 

bermain sendiri, menggambar dan berbicara dengan teman sebangkunya.  

Setelah guru selesai menjelaskan materi, guru memberikan kesempatan 

kepada peserta didik untuk bertanya mengenai materi yang belum dipahami. 

Namun siswa hanya diam dan tidak memberikan tanggapan. Kemudian guru 

memberikan pertanyaan kepada siswa, dan hanya satu, dua siswa saja yang 

mampu menjawab pertanyaan dari guru. Dengan pemandangan kelas yang 

demikian, terlihat sekali bahwa  guru kurang mampu menghidupkan suasana 

kelas, dan pada akhirnya pemahaman siswa terhadap materipun sangat rendah. 

Untuk selanjutnya, peneliti melakukan evaluasi pra siklus dengan 

memberikan lembar soal yang harus dikerjakan oleh siswa berkaitan dengan 

materi yang telah dibahas. Hal ini bertujuan sebagai tindakan memeriksa 

lapangan dengan menggunakan metode konvensional yakni metode ceramah, 

yang digunakan sebagai tolak ukur perbandingan sebelum ada tindakan kelas 

dengan sesudah ada tindakan kelas, yaitu dengan menerapkan strategi mind 

map dan crossword puzzle. 

Pada evaluasi pra siklus ini, peneliti belum memproleh ketercapaian 

tujuan pembelajaran secara individual melalui tes individu. Adapun hasil tes 

yang telah dilakukan dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.4 

Hasil perolehan nilai siswa pada pra siklus 
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No. Nama Siswa KKM Skor Keterangan 

1. Aditya Erlangga 75 78 Tuntas 

2. Anita Meltiani S. 75 66 Tidak Tuntas 

3. Awalliyah Gusti  R. 75 78 Tuntas 

4. Baharudin Mukhlis 75 80 Tuntas 

5. Baharudin Mustofa 75 66 Tidak Tuntas 

6. Carmelita Ilalang S. 75 76 Tuntas 

7. Desi Ratnasari 75 80 Tuntas 

8. Devi Archiani 75 74 Tidak Tuntas 

9. Devit Sila Nur H. 75 64 Tidak Tuntas 

10. Devias Putri 75 75 Tuntas 

11. Diana Ratnasari 75 75 Tuntas 

12. Dicky Adi Prasetya 75 60 Tidak Tuntas 

13. Dila Nawang Sari 75 80 Tuntas 

14. Doma Trimaulina 75 80 Tuntas 

15. Dwi Oktaviani 75 64 Tidak Tuntas 

16. Dwika Niken Fitriani 75 80 Tuntas 

17. Franciska Sisilia 75 74 Tidak Tuntas 

18. Habib Mustofa Alfaiqi 75 80 Tuntas 

19. Handoko 75 74 Tidak Tuntas 

20. Icha Rachma Anisa 75 52 Tidak Tuntas 
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21. Ismiati Budi Utami 75 70 Tidak Tuntas 

22. Khomarudin 75 62 Tidak Tuntas 

23. Lailatul Jannah 75 86 Tuntas 

24. Maryuni 75 93 Tuntas 

25. Miftah Umi Salamah 75 88 Tuntas 

26. M. Miftakhul Farid 75 60 Tidak Tuntas 

27. Munawaroh Putri R. 75 76 Tuntas 

28. Miftahul Jannah 75 62 Tidak Tuntas 

29. Pasriati 75 76 Tuntas 

30. Rena Elin Safitri 75 72 Tidak Tuntas 

31. Ro'ul Khasanah 75 68 Tidak Tuntas 

32. Rulia Futuroh 75 80 Tuntas 

33. Tri Wahyuning Tyas 75 78 Tuntas 

34. Trio Anggara 75 74 Tidak Tuntas 

35. Yunita Nursanti 75 70 Tidak Tuntas 

36. Lilis Karlina 75 95 Tuntas 

Jumlah 2666 

Rata-rata 74,05 
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Persentase hasil belajar peserta didik: 

Jumlah Siswa Keterangan Persentase (%) 

19 Tuntas 52,8% 

17 Tidak Tuntas 47, 2 % 

Berdasarkan tes yang dilakukan pada pra siklus penelitian, dapat dilihat 

bahwa hasil belajar siswa yang diperoleh sangat rendah. Siswa yang mampu 

mencapai ketuntasan berjumlah 19 (52,8%) dari 36 peserta didik yang ada di 

kelas X. Itu artinya masih ada 17 anak yang memperoleh hasil belajar di 

bawah KKM atau dapat dikatakan tidak tuntas. Selain itu peserta didik yang 

mencapai tuntas memperoleh nilai yang mendekati KKM sehingga hasil 

belajar yang mereka peroleh belum maksimal.  

Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa perlunya untuk 

melakukan tindakan penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan 

antusiasme belajar peserta didik, serta lebih melibatkan peserta didik berperan 

aktif dalam proses pembelajaran yang diharapkan mampu meningkatkan hasil 

belajar masing-masing peserta didik dengan strategi mind map dan crossword 

puzzle. 

2. Siklus I 
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Dalam kegiatan pembelajaran di setiap siklus, alur atau tahapannya 

adalah empat kegiatan pembelajaran berbasis PTK yakni perencanaan (plan), 

tindakan (action), pengamatan (observation) dan refleksi (reflection). Adapun 

gambaran singkat kegiatan pembelajaran di siklus I dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

a. Perencanaan (plan) 

g. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) berbasis PTK. 

h. Pengembangan materi Aqidah Akhlak pokok bahasan Asmaul Husna. 

i. Menyiapkan media, sumber, bahan, alat pembelajaran serta menyusun 

strategi pembelajaran yang akan digunakan. 

j. Menyusun instrumen untuk merekam dan menganalisis data mengenai 

proses dan hasil tindakan. 

k. Menyiapkan kriteria ketuntasan minimal pencapaian kompetensi serta 

menyiapkan tolak ukur keberhasilan. 

b. Tindakan (action) 

1) Kegiatan awal 

a) Membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam 

b) Mengajak peserta didik untuk mengucapkan basmalah sebelum 

memulai pelajaran. 

c) Meminta ketua kelas untuk memimpin berdoa bersama. 

d) Melakukan absensi untuk mengecek kehadiran siswa 
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e) Meminta peserta didik untuk mengondisikan tempat duduk sebelum 

memulai pelajaran. 

f) Melakukan apersepsi dengan mengaitkan materi minggu lalu tentang 

Syirik dengan materi yang akan dibahas yakni tentang Asmaul Husna 

g) Menuliskan peta konsep tentang materi Asmaul Husna di papan tulis. 

h) Menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. 

2) Kegiatan inti 

a) Meminta siswa untuk melihat video yang telah ditampilkan di depan. 

b) Meminta siswa untuk bertanya atau menanggapi video yang telah 

ditampilkan. 

c) Melakukan aktivitas tanya jawab dengan peserta didik berkaitan 

dengan materi yang akan dibahas yakni Asmaul Husna. 

d) Menjelaskan materi secara singkat tentang Asmaul Husna yang 

mencakup pengertian, dalil, dan ke-10 Asmaul Husna beserta 

maknanya. 

e) Meminta siswa untuk berpasangan dengan teman sebangkunya. 

f) Menugaskan salah satu siswa dari pasangan itu menceritakan materi 

yang baru diterima dari guru dan pasangannya mendengar sambil 

membuat catatan-catatan kecil, kemudian berganti peran begitu juga 

kelompok lainnya. 

g) Membagi siswa ke dalam 6 kelompok. 
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h) Masing-masing kelompok mendapat satu lembar kertas yang berisi 

soal teka-teki silang berkaitan materi yang telah dibahas. 

i) Meminta masing-masing kelompok untuk berlomba menyelesaikan 

soal teka-teki silang dengan cepat dan benar. 

j) Mempresentasikan hasil diskusi dengan kelompok ke depan kelas. 

3) Kegiatan penutup 

a) Memberikan klarifikasi terkait materi yang telah dibahas tentang 

Asmaul Husna. 

b) Memberikan lembar soal evaluasi untuk mengetahui kemampuan 

siswa berdasarkan materi yang telah dibahas. 

c) Meminta siswa untuk mempelajari kelanjutan materi. 

d) Mengakhiri pembelajaran dengan hamdalah. 

c. Pengamatan (observation) 

Dalam kegiatan pengamatan (observation), peneliti mengamati 

tingkat antusiasme, keaktifan belajar siswa dengan menggunakan lembar 

obeservasi terstruktur dan memberikan tanda centang bagi siswa yang 

menunjukkan sikap sesuai dengan aspek yang diteliti.  
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Adapun hasil dari pengamatan pada siklus I dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

1) Antusiasme belajar siswa 

Tabel 4.5 

Hasil pengamatan antusiasme siswa 

No. Nama Siswa 

Variabel 

yang 

diamati 

Skor Keterangan 

A B C 

  

1. Aditya Erlangga √ √ - 2 Cukup 

2. Anita Meltiani S. √ - √ 2 Cukup 

3. Awalliyah Gusti  R. √ - - 1 Kurang 

4. Baharudin Mukhlis √ √ √ 3 Baik 

5. Baharudin Mustofa - √ - 1 Kurang 

6. Carmelita Ilalang S. √ √ - 2 Cukup 

7. Desi Ratnasari √ - - 1 Kurang 

8. Devi Archiani √ √ - 2 Cukup 

9. Devit Sila Nur H. - √ √ 2 Cukup 

10. Devias Putri √ √ √ 3 Baik 

11. Diana Ratnasari √ √ √ 3 Baik 
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12. Dicky Adi Prasetya - √ - 1 Kurang 

13. Dila Nawang Sari √ √ √ 3 Baik 

14. Doma Trimaulina √ - √ 2 Cukup 

15. Dwi Oktaviani √ - - 1 Kurang 

16. Dwika Niken Fitriani √ - √ 2 Cukup 

17. Franciska Sisilia √ √ √ 3 Baik 

18. Habib Mustofa A. - - - 0 Sangat kurang 

19. Handoko - √ √ 2 Cukup 

20. Icha Rachma Anisa √ - - 1 Kurang 

21. Ismiati Budi Utami √ √ √ 3 Baik 

22. Khomarudin - - - 0 Sangat kurang 

23. Lailatul Jannah √ √ √ 3 Baik 

24. Maryuni √ √ √ 3 Baik 

25. Miftah Umi Salamah √ √ √ 3 Baik 

26. M. Miftakhul Farid √ √ - 2 Cukup 

27. Munawaroh Putri R. √ √ √ 3 Baik 

28. Miftahul Jannah √ - - 1 Kurang 

29. Pasriati √ √ √ 3 Baik 

30. Rena Elin Safitri √ √ - 2 Cukup 

31. Ro'ul Khasanah - - - 0 Sangat kurang 

32. Rulia Futuroh √ √ √ 3 Baik 
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33. Tri Wahyuning Tyas - - √ 1 Kurang 

34. Trio Anggara √ √ √ 3 Baik 

35. Yunita Nursanti √ √ √ 3 Baik 

36. Lilis Karlina √ √ - 2 Cukup 

Keterangan Penilaian: 

Skor 0 = Sangat kurang 

Skor 1 = Kurang 

Skor 2 = Cukup 

Skor 3 = Baik 

Keterangan aspek yang dinilai: 

A = Rasa ingin tahu terhadap kegiatan pembelajaran. 

B = Antusiasme peserta didik dalam melakukan research 

(memecahkan masalah). 

C = Antusiasme peserta didik dalam merespon aktivitas 

pembelajaran. 

Persentase tingkat antusiasme siswa/siswi adalah sebagai berikut: 

Antusiasme Jumlah Persentase (%) 

Sangat Kurang 3 8,34% 

Kurang 8 22,23% 
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Cukup 11 30,56% 

Baik 14 38,89% 

2)  Keaktifan belajar siswa 

Tabel 4.6 

Hasil pengamatan keaktifan siswa 

No. Nama Siswa 

Variabel 

yang 

diamati 

Skor Keterangan 

A B C 

1. Aditya Erlangga √ √ √ 3 Baik 

2. Anita Meltiani S. √ - √ 2 Cukup 

3. Awalliyah Gusti  R. - - - 0 Sangat Kurang 

4. Baharudin Mukhlis √ √ √ 3 Baik 

5. Baharudin Mustofa √ √ √ 3 Baik 

6. Carmelita Ilalang S. √ √ - 2 Cukup 

7. Desi Ratnasari - - - 0 Sangat Kurang 

8. Devi Archiani √ √ √ 3 Baik 

9. Devit Sila Nur H. - √ √ 2 Cukup 

10. Devias Putri √ √ - 2 Cukup 

11. Diana Ratnasari √ √ √ 3 Baik 
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12. Dicky Adi Prasetya √ √ - 2 Cukup 

13. Dila Nawang Sari √ √ √ 3 Baik 

14. Doma Trimaulina - - √ 1 Kurang 

15. Dwi Oktaviani √ √ - 2 Cukup 

16. Dwika Niken F. √ - √ 2 Cukup 

17. Franciska Sisilia - √ √ 2 Cukup 

18. Habib Mustofa A. - - √ 1 Kurang 

19. Handoko - √ - 1 Kurang 

20. Icha Rachma Anisa √ - - 1 Kurang 

21. Ismiati Budi Utami √ √ √ 3 Baik 

22. Khomarudin - - - 0 Sangat kurang 

23. Lailatul Jannah √ √ √ 3 Baik 

24. Maryuni √ √ - 2 Cukup 

25. Miftah Umi S. √ √ √ 3 Baik 

26. M. Miftakhul Farid - √ √ 2 Cukup 

27. Munawaroh Putri R. √ √ √ 3 Baik 

28. Miftahul Jannah √ √ √ 3 Baik 

29. Pasriati √ √ - 2 Cukup 

30. Rena Elin Safitri - √ - 1 Kurang 

31. Ro'ul Khasanah √ - - 1 Kurang 

32. Rulia Futuroh √ √ - 2 Cukup 
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33. Tri Wahyuning Tya √ √ √ 3 Baik 

34. Trio Anggara √ √ √ 3 Baik 

35. Yunita Nursanti √ √ - 2 Cukup 

36. Lilis Karlina √ √ √ 3 Baik 

 

Keterangan Penilaian: 

Skor 0 = Sangat Kurang 

Skor 1 = Kurang 

Skor 2 = Cukup 

Skor 3 = Kurang 

Keterangan aspek yang dinilai: 

A = Keaktifan peserta didik dalam memecahkan masalah. 

B = Keaktifan peserta didik dalam berdiskusi. 

C = Keaktifan peserta didik dalam mempresentasikan hasil temuan 

diskusi. 

Persentase tingkat keaktifan siswa/siswi adalah sebagai berikut: 

Keaktifan Jumlah Persentase (%) 

Sangat Kurang 3 8,34% 

Kurang 6 16,67% 
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Cukup 12 33,34% 

Baik 15 41,67% 

 

2) Hasil belajar siswa 

Tabel 4.7 

Hasil belajar siswa 

No Nama Siswa KKM Skor Keterangan 

1. Aditya Erlangga 75 83 Tuntas 

2. Anita Meltiani S. 75 80 Tuntas 

3. Awalliyah Gusti  R. 75 78 Tuntas 

4. Baharudin Mukhlis 75 86 Tuntas 

5. Baharudin Mustofa 75 66 Tidak Tuntas 

6. Carmelita Ilalang S. 75 76 Tuntas 

7. Desi Ratnasari 75 80 Tuntas 

8. Devi Archiani 75 80 Tuntas 

9. Devit Sila Nur H. 75 64 Tidak Tuntas 

10. Devias Putri 75 85 Tuntas 

11. Diana Ratnasari 75 85 Tuntas 

12. Dicky Adi Prasetya 75 60 Tidak Tuntas 

13. Dila Nawang Sari 75 87 Tuntas 
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14. Doma Trimaulina 75 80 Tuntas 

15. Dwi Oktaviani 75 64 Tidak Tuntas 

16. Dwika Niken F. 75 80 Tuntas 

17. Franciska Sisilia 75 82 Tuntas 

18. Habib Mustofa A. 75 70 Tidak Tuntas 

19. Handoko 75 78 Tuntas 

20. Icha Rachma Anisa 75 62 Tidak Tuntas 

21. Ismiati Budi Utami 75 87 Tuntas 

22. Khomarudin 75 62 Tidak Tuntas 

23. Lailatul Jannah 75 94 Tuntas 

24. Maryuni 75 95 Tuntas 

25. Miftah Umi S. 75 92 Tuntas 

26. M. Miftakhul Farid 75 60 Tidak Tuntas 

27. Munawaroh Putri R. 75 76 Tuntas 

28. Miftahul Jannah 75 62 Tidak Tuntas 

29. Pasriati 75 85 Tuntas 

30. Rena Elin Safitri 75 72 Tidak Tuntas 

31. Ro'ul Khasanah 75 68 Tidak Tuntas 

32. Rulia Futuroh 75 80 Tuntas 

33. Tri Wahyuning Tyas 75 78 Tuntas 

34. Trio Anggara 75 80 Tuntas 
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35. Yunita Nursanti 75 82 Tuntas 

36. Lilis Karlina 75 97 Tuntas 

Jumlah 2806 

Rata-rata 77,94 

 

Persentase hasil belajar siswa pada siklus I adalah sebagai berikut: 

Jumlah Keterangan Persentase (%) 

25 Tuntas 69,45 % 

11 Tidak Tuntas 30,56 % 

 

d. Refleksi (reflection) 

Pada proses pelaksanaan pembelajaran siklus I, hasil pembelajaran 

dengan menerapkan strategi mind map dan crossword puzzle sudah cukup 

baik dibandingkan dengan sebelumnya yang masih menggunakan metode 

belajar konvensional. Peserta didik sudah mampu menunjukkan antusiasme 

dan keaktifan belajar mereka saat di dalam kelas, dimana masing-masing 

dari peserta didik mampu terlibat aktif dalam proses pembelajaran yang 

telah dilaksanakan.  

Namun, kegiatan pembelajaran dengan menerapkan strategi mindmap 

dan crossword puzzle pada siklus I belum mendapatkan hasil maksimal 
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karena strategi belajar ini baru diterapkan pertama kalinya sehingga 

membutuhkan penyesuaian terhadap peserta didik. Selain itu, belum semua 

siswa menunjukkan antusiasme dan keaktifan belajar sesuai dengan yang 

diharapkan.  

Hasil penelitian menunjukkan, dari jumlah 36 siswa di kelas X, siswa 

yang memiliki antusiasme dengan baik mencapai 38,89% atau 14 siswa, 

dan siswa yang memiliki antusiasme cukup baik mencapai 30,56% atau 11 

siswa. Untuk tingkat keaktifan, siswa yang memiliki keaktifan dengan baik 

mencapai 41,67% atau 15 siswa dan siswa yang memilki keaktifan cukup 

baik mencapai 33,34% atau 12 siswa. Sedangkan hasil belajar siswa yang 

mencapai tuntas pada siklus I diperoleh 69,45% atau 25 siswa. 

Hambatan lain yang menjadi penyebab kurang maksimalnya 

pembelajaran yang dilaksanakan adalah kondisi kelas yang sempit dengan 

jumlah siswa yang banyak. Hal ini menyebabkan masalah dalam 

kelancaran penerapan strategi karena ruang gerak peserta didik menjadi 

terbatas. Jadi perlunya pelaksanakan siklus berikutnya untuk memperbaiki 

kekurangan dalam proses pembelajaran yang dilaksanakn pada siklus 

sebelumnya demi mencapai kesempurnaan proses pembelajaran.  

3. Siklus II 

Dalam proses pembelajaran yang dilakukan pada siklus II  ini, kegiatan 

pembelajarannya dilakukan secara outdoor, dimana kegiatan pembelajaran 

dilakukan di luar kelas tepatnya di teras Masjid Al-Karomain. Masjid ini 
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terletak di  sebelah Madrasah Aliyah YPIP. Masjid dipilih sebagai tempat 

dalam pelaksanaan pembelajaran karena luas dan strategis. Pembelajaran 

secara outdoor juga bertujuan untuk mampu lebih meningkatkan proses 

pembelajaran yang lebih baik dibandingkan sebelumnya.  

Tahap dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis PTK masih tetap sama 

dengan siklus sebelumnya (siklus I), dimana proses pembelajarannya melalui 

serangkaian empat kegiatan yakni perencanaan, pelaksanaan, observasi dan 

refleksi. 

a.  Perencanaan (plan) 

1) Menyusun perbaikan proses pembelajaran untuk memperbaiki kegiatan 

pembelajaran pada siklus I. 

2) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) berbasis PTK. 

3) Pengembangan materi Aqidah Akhlak pokok bahasan Asmaul Husna. 

4) Menyiapkan media, sumber, bahan, alat pembelajaran serta menyusun 

strategi pembelajaran yang akan digunakan. 

5) Menyusun instrumen untuk merekam dan menganalisis data mengenai 

proses dan hasil tindakan. 

6) Menyiapkan kriteria ketuntasan minimal pencapaian kompetensi serta 

menyiapkan tolak ukur keberhasilan. 

7) Menyiapkan lembar perekam proses pengumpulan data yang akan 

digunakan dalam kegiatan pembelajaran. 

b.  Tindakan (action) 
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1) Kegiatan awal 

a) Membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam. 

b) Mengajak peserta didik untuk mengucapkan basmalah sebelum 

memulai pelajaran. 

c) Meminta ketua kelas untuk memimpin berdoa bersama. 

d) Melakukan absensi untuk mengecek kehadiran siswa. 

e) Meminta peserta didik untuk mengondisikan tempat duduk sebelum 

memulai pelajaran. 

f) Melakukan apersepsi dengan mengaitkan materi minggu lalu dengan 

materi yang akan dibahas. 

g) Menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. 

2) Kegiatan inti 

a) Meminta siswa untuk mengamati gambar yang telah tertempel di 

dinding depan. 

b) Memberikan stimulus kepada peserta didik berkaitan dengan gambar 

yang telah tertempel agar peserta didik bertanya atau menanggapi 

gambar. 

c) Menjelaskan kelanjutan materi tentang Asmaul Husna yang 

mencakup makna dan penjelasan dari ke-10 Asmaul Husna, serta 

perilaku yang mencerminkan ke-10 Asmaul Husna. 

d) Meminta siswa untuk berpasangan dengan teman lain yang sudah 

dipilih secara acak. 
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e) Menugaskan salah satu siswa dari pasangan itu untuk menceritakan 

materi yang baru diterima dari guru dan pasangannya mendengar 

sambil membuat catatan-catatan kecil, kemudian berganti peran 

begitu juga kelompok lainnya. 

f) Membagi siswa ke dalam 6 kelompok. 

g) Masing-masing kelompok mendapat satu lembar kertas yang berisi 

soal teka-teki silang berkaitan materi yang telah dibahas. 

h) Meminta masing-masing kelompok untuk berlomba menyelesaikan 

soal teka-teki silang dengan cepat dan benar. 

i) Meminta masing-masing kelompok untuk menyalin jawaban di 

kertas plano yang telah tertempel di depan papan tulis. 

j) Meminta masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil 

diskusi ke depan kelas. 

3) Kegiatan penutup 

a) Memberikan klarifikasi terkait materi yang telah dibahas. 

b) Memberikan lembar soal evaluasi untuk mengetahui kemampuan 

siswa berdasarkan materi yang telah dibahas. 

c) Meminta siswa untuk mempelajari kelanjutan materi. 

d) Mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan hamdalah. 

c.  Pengamatan (Observation) 

Dalam kegiatan pengamatan (observation), peneliti mengamati 

tingkat antusiasme, keaktifan belajar siswa dengan menggunakan lembar 
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obeservasi terstruktur dan memberikan tanda centang bagi siswa yang 

menunjukkan sikap sesuai dengan aspek yang diteliti. Adapun hasil dari 

pengamatan pada siklus II dapat dilihat pada tabel berikut: 

1) Antusiasme belajar siswa 

Tabel 4.8 

Hasil pengamatan antusiasme siswa 

No. Nama Siswa 

Variabel 

yang 

diamati 

Skor Keterangan 

A B C 

1. Aditya Erlangga √ √ √ 3 Baik 

2. Anita Meltiani S. √ √ √ 3 Baik 

3. Awalliyah Gusti  R. √ - √ 2 Cukup 

4. Baharudin Mukhlis √ √ √ 3 Baik 

5. Baharudin Mustofa √ √ √ 3 Baik 

6. Carmelita Ilalang S. √ √ √ 3 Baik 

7. Desi Ratnasari √ - √ 2 Cukup 

8. Devi Archiani √ √ √ 3 Baik 

9. Devit Sila Nur H. √ √ √ 3 Baik 

10. Devias Putri √ √ √ 3 Baik 

11. Diana Ratnasari √ √ √ 3 Baik 
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12. Dicky Adi Prasetya √ √ - 2 Cukup 

13. Dila Nawang Sari √ √ √ 3 Baik 

14. Doma Trimaulina √ √ √ 3 Baik 

15. Dwi Oktaviani √ - - 1 Kurang 

16. Dwika Niken F. √ - √ 2 Cukup 

17. Franciska Sisilia √ √ √ 3 Baik 

18. Habib Mustofa A. - - √ 1 Kurang 

19. Handoko - √ √ 2 Cukup 

20. Icha Rachma Anisa √ - - 1 Kurang 

21. Ismiati Budi Utami √ √ √ 3 Baik 

22. Khomarudin √ - - 1 Kurang 

23. Lailatul Jannah √ √ √ 3 Baik 

24. Maryuni √ √ √ 3 Baik 

25. Miftah Umi S. √ √ √ 3 Baik 

26. M. Miftakhul Farid √ √ √ 3 Baik 

27. Munawaroh Putri R. √ √ √ 3 Baik 

28. Miftahul Jannah √ - √ 2 Cukup 

29. Pasriati √ √ √ 3 Baik 

30. Rena Elin Safitri √ √ √ 3 Baik 

31. Ro'ul Khasanah - √ - 1 Kurang 

32. Rulia Futuroh √ √ √ 3 Baik 
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33. Tri Wahyuning Tyas - √ √ 2 Cukup 

34. Trio Anggara √ √ √ 3 Baik 

35. Yunita Nursanti √ √ √ 3 Baik 

36. Lilis Karlina √ √ √ 3 Baik 

Keterangan Penilaian: 

Skor 0 = Sangat Kurang 

Skor 1 = Kurang 

Skor 2 = Cukup 

Skor 3 = Kurang 

Keterangan aspek yang dinilai: 

A = Rasa ingin tahu terhadap kegiatan pembelajaran. 

B = Antusiasme peserta didik dalam melakukan research 

(memecahkan masalah). 

C = Antusiasme peserta didik dalam merespon aktivitas 

pembelajaran. 

Persentase tingkat antusiasme siswa/siswi adalah sebagai berikut: 

Antusiasme Jumlah Persentase (%) 

Sangat Kurang 0 0% 

Kurang 5 13,89% 
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Cukup 7 19,45% 

Baik 24 66,67% 

2) Keaktifan belajar siswa 

Tabel 4.9 

Hasil pengamatan keaktifan siswa 

No. Nama Siswa 

Variabel 

yang 

diamati 

Skor Keterangan 

A B C 

1. Aditya Erlangga √ √ √ 3 Baik 

2. Anita Meltiani S. √ √ √ 3 Baik 

3. Awalliyah Gusti  R. - √ √ 2 Cukup 

4. Baharudin Mukhlis √ √ √ 3 Baik 

5. Baharudin Mustofa √ √ √ 3 Baik 

6. Carmelita Ilalang S. √ √ √ 3 Baik 

7. Desi Ratnasari √ √ √ 
 

Baik 

8. Devi Archiani √ √ √ 3 Baik 

9. Devit Sila Nur H. - √ √ 2 Cukup 

10. Devias Putri √ √ √ 3 Baik 

11. Diana Ratnasari √ √ √ 3 Baik 
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12. Dicky Adi Prasetya √ √ - 2 Cukup 

13. Dila Nawang Sari √ √ √ 3 Baik 

14. Doma Trimaulina - - √ 1 Kurang 

15. Dwi Oktaviani √ √ √ 3 Baik 

16. Dwika Niken F. √ - √ 2 Cukup 

17. Franciska Sisilia - √ √ 2 Cukup 

18. Habib Mustofa A. - - √ 1 Kurang 

19. Handoko √ √ √ 3 Baik 

20. Icha Rachma Anisa √ - - 1 Kurang 

21. Ismiati Budi Utami √ √ √ 3 Baik 

22. Khomarudin - √ - 1 Kurang 

23. Lailatul Jannah √ √ √ 3 Baik 

24. Maryuni √ √ - 2 Cukup 

25. Miftah Umi S. √ √ √ 3 Baik 

26. M. Miftakhul Farid - - √ 1 Kurang 

27. Munawaroh Putri R √ √ √ 3 Baik 

28. Miftahul Jannah √ √ √ 3 Baik 

29. Pasriati √ √ √ 3 Cukup 

30. Rena Elin Safitri √ √ √ 3 Baik 

31. Ro'ul Khasanah √ - - 1 Kurang 

32. Rulia Futuroh √ √ - 2 Cukup 
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33. Tri Wahyuning Tya √ √ √ 3 Baik 

34. Trio Anggara √ √ √ 3 Baik 

35. Yunita Nursanti √ √ - 2 Cukup 

36. Lilis Karlina √ √ √ 3 Baik 

Keterangan Penilaian: 

Skor 0 = Sangat Kurang 

Skor 1 = Kurang 

Skor 2 = Cukup 

Skor 3 = Kurang 

Keterangan aspek yang dinilai: 

A = Keaktifan peserta didik dalam memecahkan masalah. 

B = Keaktifan peserta didik dalam berdiskusi. 

C = Keaktifan peserta didik dalam mempresentasikan hasil temuan 

diskusi. 

Persentase tingkat keaktifan siswa/siswi adalah sebagai berikut: 

Keaktifan Jumlah Persentase (%) 

Sangat Kurang 0 0% 

Kurang 6 16,67% 

Cukup 9 25% 
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Baik 21 58,34% 

3) Hasil belajar siswa 

Tabel 4.10 

Hasil belajar siswa 

No. Nama Siswa KKM Skor Keterangan 

1. Aditya Erlangga 75 90 Tuntas 

2. Anita Meltiani S. 75 78 Tuntas 

3. Awalliyah Gusti  R. 75 80 Tuntas 

4. Baharudin Mukhlis 75 94 Tuntas 

5. Baharudin Mustofa 75 78 Tuntas 

6. Carmelita Ilalang S. 75 76 Tuntas 

7. Desi Ratnasari 75 82 Tuntas 

8. Devi Archiani 75 80 Tuntas 

9. Devit Sila Nur H. 75 79 Tuntas 

10. Devias Putri 75 85 Tuntas 

11. Diana Ratnasari 75 84 Tuntas 

12. Dicky Adi Prasetya 75 78 Tuntas 

13. Dila Nawang Sari 75 92 Tuntas 

14. Doma Trimaulina 75 80 Tuntas 

15. Dwi Oktaviani 75 70 Tidak Tuntas 
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16. Dwika Niken F. 75 82 Tuntas 

17. Franciska Sisilia 75 85 Tuntas 

18. Habib Mustofa A. 75 85 Tuntas 

19. Handoko 75 78 Tuntas 

20. Icha Rachma Anisa 75 80 Tuntas 

21. Ismiati Budi Utami 75 78 Tuntas 

22. Khomarudin 75 72 Tidak Tuntas 

23. Lailatul Jannah 75 94 Tuntas 

24. Maryuni 75 96 Tuntas 

25. Miftah Umi S. 75 94 Tuntas 

26. M. Miftakhul Farid 75 60 Tidak Tuntas 

27. Munawaroh Putri R. 75 92 Tuntas 

28. Miftahul Jannah 75 80 Tuntas 

29. Pasriati 75 76 Tuntas 

30. Rena Elin Safitri 75 72 Tidak Tuntas 

31. Ro'ul Khasanah 75 70 Tidak Tuntas 

32. Rulia Futuroh 75 80 Tuntas 

33. Tri Wahyuning Tyas 75 82 Tuntas 

34. Trio Anggara 75 84 Tuntas 

35. Yunita Nursanti 75 86 Tuntas 

36. Lilis Karlina 75 96 Tuntas 
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Jumlah 2915 
 

Rata-rata 80,97 
 

 

Persentase hasil belajar siswa pada siklus II adalah sebagai berikut: 

Jumlah Siswa Keterangan Persentase (%) 

31 Tuntas 86,12 % 

5 Tidak Tuntas 13,89 % 

 

d.  Refleksi (reflection) 

Pembelajaran yang dilakukan pada siklus II ini memperoleh hasil 

yang baik dibandingkan siklus sebelumnya (siklus I). Peserta didik mulai 

menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan menerapkan strategi mind 

map dan crossword puzzle, sehingga pelaksanaan pembelajaranpun mampu 

berjalan dengan lancar.  

Namun, pencapaian yang diperoleh pada siklus II masih belum 

maksimal sebagaimana yang diharapkan. Dari hasil pengamatan pada 

siklus II, dari 36 siswa di kelas X, siswa yang memiliki antusiasme dengan 

baik mencapai 66,67% atau 24 siswa, dan siswa yang memiliki antusiasme 

cukup baik mencapai 19,45% atau 7 siswa. Untuk tingkat keaktifan, siswa 

yang memiliki keaktifan dengan baik mencapai 58,34% atau 21 siswa dan 



 
 

113 
 

siswa yang memilki keaktifan cukup baik mencapai 25% atau 9 siswa. 

Sedangkan hasil belajar siswa yang mencapai tuntas pada siklus II 

diperoleh 86,12% atau 31 siswa. 

Dengan demikian, hasil pencapaian pada siklus II masih belum sesuai 

dengan harapan sehingga perlunya pelaksanaan siklus III agar kegiatan 

pembelajaran dapat berjalan secara maksimal serta mencapai 

kesempurnaan. 

4. Siklus III 

Dalam pembelajaran siklus III, pelaksanaannya masih tetap sama 

dengan siklus-siklus sebelumnya yakni ada 4 kegiatan yang perlu dilakukan 

dalam melaksanakan pembelajaran berbasis PTK. Adapun kegiatan 

pembelajaran pada siklus III dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Perencanaan (plan) 

1) Memperbaiki proses pembelajaran yang menjadi kelemahan dalam 

siklus sebelumnya (siklus II).  

2) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) berbasis PTK. 

3) Pengembangan materi Aqidah Akhlak pokok bahasan Asmaul Husna. 

4) Menyiapkan media, sumber, bahan, alat pembelajaran serta menyusun 

strategi pembelajaran yang akan digunakan. 

5) Menyusun instrumen untuk merekam dan menganalisis data mengenai 

proses dan hasil tindakan. 
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6) Menyiapkan kriteria ketuntasan minimal pencapaian kompetensi serta 

menyiapkan tolak ukur keberhasilan. 

7) Menyiapkan lembar perekam proses pengumpulan data yang akan 

digunakan dalam kegiatan pembelajaran. 

b. Tindakan (action) 

1) Kegiatan awal 

a) Membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam 

b) Mengajak peserta didik untuk mengucapkan basmalah sebelum 

memulai pelajaran. 

c) Meminta ketua kelas untuk memimpin berdoa bersama. 

d) Melakukan absensi untuk mengecek kehadiran siswa 

e) Meminta peserta didik untuk mengondisikan tempat duduk sebelum 

memulai pelajaran. 

f) Melakukan apersepsi dengan mengaitkan materi minggu lalu dengan 

materi yang akan dibahas. 

g) Melakukan tanya jawab kepada peserta didik untuk mengetahui 

pengetahuan peserta didik tentang materi yang telah dibahas 

sebelumnya. 

h) Menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. 

 

 

2) Kegiatan inti 
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a) Meminta siswa untuk mengamati gambar berkaitan dengan materi 

yang akan dibahas. 

b) Memberikan stimulus kepada peserta didik berkaitan dengan gambar 

yang telah diamati agar peserta didik bertanya atau memberikan 

tanggapan melalui bimbingan guru. 

c) Melakukan aktivitas tanya jawab berkaitan dengan gambar yang telah 

diamati. 

d) Menjelaskan materi secara singkat tentang Asmaul Husna yang 

mencakup fungsi dan hikmah mempelajari Asmaul Husna 

e) Meminta siswa untuk berpasangan dengan teman sebangkunya. 

f) Menugaskan salah satu siswa dari pasangan itu menceritakan materi 

yang baru diterima dari guru dan pasangannya mendengar sambil 

menulis poin-poin penting pada kertas, kemudian berganti peran 

begitu juga kelompok lainnya. 

g) Membagi siswa ke dalam 3 kelompok 

h) Masing-masing kelompok mendapat satu lembar kertas yang berisi 

soal teka-teki silang berkaitan materi yang telah dibahas. 

i) Meminta masing-masing kelompok untuk berlomba menyelesaikan 

soal teka-teki silang dengan cepat dan benar. 

j) Meminta masing-masing kelompok untuk menemukan jawaban TTS 

dengan menyusun huruf-huruf yang telah di acak dan kemudian 
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menyalin dengan menempelkan huruf-huruf di kertas yang telah 

tertempel di depan papan tulis. 

k) Meminta masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil 

diskusi. 

l) Memberikan reward bagi kelompok yang mampu menyelesaikan 

soal teka-teki silang dengan cepat dan benar. 

3) Kegiatan penutup 

a) Memberikan klarifikasi terkait materi yang telah dibahas tentang 

Asmaul Husna. 

b) Memberikan lembar soal evaluasi untuk mengetahui hasil belajar 

siswa pada materi yang telah dibahas. 

c) Mengakhiri pembelajaran dengan hamdalah. 

c. Pengamatan (observation) 

Dalam kegiatan pengamatan (observation), peneliti mengamati 

tingkat antusiasme, keaktifan belajar siswa dengan menggunakan lembar 

obeservasi terstruktur dan memberikan tanda centang bagi siswa yang 

menunjukkan sikap sesuai dengan aspek yang diteliti.  
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Adapun hasil dari pengamatan pada siklus III dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

1) Antusiasme belajar siswa 

Tabel 4.11 

Hasil pengamatan antusiasme siswa 

No. Nama Siswa 

Variabel 

yang 

diamati 

Skor Keterangan 

A B C 

1. Aditya Erlangga √ √ √ 3 Baik 

2. Anita Meltiani S. √ √ √ 3 Baik 

3. Awalliyah Gusti  R. √ √ √ 3 Baik 

4. Baharudin Mukhlis √ √ √ 3 Baik 

5. Baharudin Mustofa √ √ √ 3 Baik 

6. Carmelita Ilalang S. √ √ √ 3 Baik 

7. Desi Ratnasari √ √ √ 3 Baik 

8. Devi Archiani √ √ √ 3 Baik 

9. Devit Sila Nur H. √ √ √ 3 Baik 

10. Devias Putri √ √ √ 3 Baik 

11. Diana Ratnasari √ √ √ 3 Baik 

12. Dicky Adi Prasetya √ √ - 2 Cukup 
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13. Dila Nawang Sari √ √ √ 3 Baik 

14. Doma Trimaulina √ √ √ 3 Baik 

15. Dwi Oktaviani √ √ √ 3 Baik 

16. Dwika Niken F. √ √ √ 3 Baik 

17. Franciska Sisilia √ √ √ 3 Baik 

18. Habib Mustofa A. √ √ √ 3 Baik 

19. Handoko √ √ √ 3 Baik 

20. Icha Rachma Anisa √ √ √ 3 Baik 

21. Ismiati Budi Utami √ √ √ 3 Baik 

22. Khomarudin √ √ - 2 Cukup 

23. Lailatul Jannah √ √ √ 3 Baik 

24. Maryuni √ √ √ 3 Baik 

25. Miftah Umi S. √ √ √ 3 Baik 

26. M. Miftakhul Farid √ √ √ 3 Baik 

27. Munawaroh Putri R. √ √ √ 3 Baik 

28. Miftahul Jannah √ √ √ 3 Baik 

29. Pasriati √ √ √ 3 Baik 

30. Rena Elin Safitri √ √ √ 3 Baik 

31. Ro'ul Khasanah - √ √ 2 Cukup 

32. Rulia Futuroh √ √ √ 3 Baik 

33. Tri Wahyuning Tyas √ √ √ 3 Baik 
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34. Trio Anggara √ √ √ 3 Baik 

35. Yunita Nursanti √ √ √ 3 Baik 

36. Lilis Karlina √ √ √ 3 Baik 

Keterangan Penilaian: 

Skor 0 = Sangat Kurang 

Skor 1 = Kurang 

Skor 2 = Cukup 

Skor 3 = Kurang 

Keterangan aspek yang dinilai: 

A = Rasa ingin tahu terhadap kegiatan pembelajaran. 

B = Antusiasme peserta didik dalam melakukan research 

(memecahkan masalah). 

C = Antusiasme peserta didik dalam merespon aktivitas 

pembelajaran. 

Persentase tingkat antusiasme siswa/siswi adalah sebagai berikut: 

Antusiasme Jumlah Persentase (%) 

Sangat Kurang 0 0% 

Kurang 0 0% 

Cukup 3 8,34 % 
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Baik 33 91,67 % 

2)  Keaktifan belajar siswa 

Tabel 4.12 

Hasil pengamatan keaktifan siswa 

No. Nama Siswa 

Variabel 

yang 

diamati 

Skor Keterangan 

A B C 

1. Aditya Erlangga √ √ √ 3 Baik 

2. Anita Meltiani S. √ √ √ 3 Baik 

3. Awalliyah Gusti  R. √ √ √ 3 Baik 

4. Baharudin Mukhlis √ √ √ 3 Baik 

5. Baharudin Mustofa √ √ √ 3 Baik 

6. Carmelita Ilalang S. √ √ √ 3 Baik 

7. Desi Ratnasari √ √ √ Baik 

8. Devi Archiani √ √ √ 3 Baik 

9. Devit Sila Nur H. √ √ √ 3 Baik 

10. Devias Putri √ √ √ 3 Baik 

11. Diana Ratnasari √ √ √ 3 Baik 

12. Dicky Adi Prasetya √ √ √ 3 Baik 
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13. Dila Nawang Sari √ √ √ 3 Baik 

14. Doma Trimaulina - √ √ 2 Cukup 

15. Dwi Oktaviani √ √ √ 3 Baik 

16. Dwika Niken F. √ √ √ 3 Baik 

17. Franciska Sisilia √ √ √ 3 Baik 

18. Habib Mustofa A. - √ √ 2 Cukup 

19. Handoko √ √ √ 3 Baik 

20. Icha Rachma Anisa √ √ √ 3 Baik 

21. Ismiati Budi Utami √ √ √ 3 Baik 

22. Khomarudin √ √ - 2 Cukup 

23. Lailatul Jannah √ √ √ 3 Baik 

24. Maryuni √ √ √ 3 Baik 

25. Miftah Umi S. √ √ √ 3 Baik 

26. M. Miftakhul Farid √ √ √ 3 Baik 

27. Munawaroh Putri R. √ √ √ 3 Baik 

28. Miftahul Jannah √ √ √ 3 Baik 

29. Pasriati √ √ √ 3 Baik 

30. Rena Elin Safitri √ √ √ 3 Baik 

31. Ro'ul Khasanah √ - √ 2 Cukup 

32. Rulia Futuroh √ √ √ 3 Baik 

33. Tri Wahyuning Tya √ √ √ 3 Baik 
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34. Trio Anggara √ √ √ 3 Baik 

35. Yunita Nursanti √ √ √ 3 Baik 

36. Lilis Karlina √ √ √ 3 Baik 

Keterangan Penilaian: 

Skor 0 = Sangat Kurang 

Skor 1 = Kurang 

Skor 2 = Cukup 

Skor 3 = Kurang 

Keterangan aspek yang dinilai: 

A = Keaktifan peserta didik dalam memecahkan masalah. 

B = Keaktifan peserta didik dalam berdiskusi. 

C = Keaktifan peserta didik dalam mempresentasikan hasil temuan 

diskusi. 

Persentase tingkat keaktifan siswa/siswi adalah sebagai berikut: 

Keaktifan Jumlah Persentase (%) 

Sangat Kurang 0 0% 

Kurang 0 0% 

Cukup 4 11,12% 

Baik 32 88,89 % 
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2) Hasil belajar siswa 

Tabel 4.13 

Hasil belajar siswa 

No. Nama Siswa KKM Skor  Keterangan 

1. Aditya Erlangga 75 94 Tuntas 

2. Anita Meltiani S. 75  88 Tuntas 

3. Awalliyah Gusti  R. 75  84 Tuntas 

4. Baharudin Mukhlis 75  96 Tuntas 

5. Baharudin Mustofa 75 88 Tuntas 

6. Carmelita Ilalang 

Syahdila D. 

75  78 Tuntas 

7. Desi Ratnasari 75  85 Tuntas 

8. Devi Archiani 75  87 Tuntas 

9. Devit Sila Nur Haqiqi 75  83 Tuntas 

10. Devias Putri 75  87 Tuntas 

11. Diana Ratnasari 75  85 Tuntas 

12. Dicky Adi Prasetya 75  80 Tuntas 

13. Dila Nawang Sari 75  94 Tuntas 

14. Doma Trimaulina 75  82 Tuntas 

15. Dwi Oktaviani 75  83 Tuntas 

16. Dwika Niken Fitriani 75  84 Tuntas 
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17. Franciska Sisilia 75  83 Tuntas 

18. Habib Mustofa Alfaiqi 75  85 Tuntas 

19. Handoko 75  85 Tuntas 

20. Icha Rachma Anisa 75  82 Tuntas 

21. Ismiati Budi Utami 75  94 Tuntas 

22. Khomarudin 75  72 Tidak Tuntas 

23. Lailatul Jannah 75  96 Tuntas 

24. Maryuni 75  100 Tuntas 

25. Miftah Umi Salamah 75  94 Tuntas 

26. M. Miftakhul Farid 75 87 Tuntas 

27. Munawaroh Putri R. 75  94 Tuntas 

28. Miftahul Jannah 75  83 Tuntas 

29. Pasriati 75  85 Tuntas 

30. Rena Elin Safitri 75  88 Tuntas 

31. Ro'ul Khasanah 75  74 Tidak Tuntas 

32. Rulia Futuroh 75  95 Tuntas 

33. Tri Wahyuning Tyas 75  95 Tuntas 

34. Trio Anggara 75  89 Tuntas 

35. Yunita Nursanti 75  86 Tuntas 

36. Lilis Karlina 75  100 Tuntas 

Jumlah 3145 
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Rata-rata 87,36 

 

Persentase hasil belajar siswa pada siklus III adalah sebagai berikut: 

Jumlah Siswa Keterangan Persentase (%) 

34 Tuntas 94,45 % 

2 Tidak Tuntas 5,56% 

 

d. Refleksi (reflection) 

Kegiatan pembelajaran pada siklus III telah mencapai hasil yang 

sangat memuaskan, terlebih lagi bagi peserta didik sudah mampu 

menguasai materi dan juga antusiasme belajar mereka sangat baik. Peserta 

didikpun mampu berperan aktif dalam proses pembelajaran, sehingga 

pencapaian hasil belajar siswa juga meningkat. Dari hasil pengamatan pada 

siklus III, sebanyak 33 siswa atau 91,67% telah menunjukkan antusiasme 

dengan baik, serta keaktifan peserta didikpun juga meningkat yakni 

berjumlah 32 peserta didik atau 88,89%. Hal ini berpengaruh terhadap 

pencapaian hasil peserta didik yang mencapai ketuntasan yakni 94,45 % 

atau 34 siswa. 
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Berdasarkan hasil penelitian pada siklus III, peneliti telah mencapai 

hasil pembelajaran sesuai dengan yang diharapkan sehingga tidak 

diperlukan lagi siklus selanjutnya atau siklus IV. 

 

C. Proses Analisis data per-siklus 

1. Siklus 1 

Dalam setiap siklus kegiatan pembelajaran berbasis PTK, terdapat 

empat tahap yang harus dilakukan yakni perencanaan, tindakan, pengamatan 

dan refleksi. Berdasarkan kegiatan pembelajaran yang dilakukan telah 

diperoleh dua jenis data, yaitu hasil pengamatan selama pembelajaran 

berlangsung dan data nilai tes akhir mata pelajaran Aqidah Akhlak pokok 

bahasan Asmaul Husna. Strategi yang diterapkan dalam kegiatan 

pembelajaran adalah mind map dan crossword puzzle. Hasil penelitian siklus I 

adalah sebagai berikut: 

a. Antusiasme belajar siswa 

Antusiasme belajar siswa dalam proses pembelajaran dalam 

penelitian ini dapat diamati pada tiga aspek yakni antusiasme dalam 

memperhatikan penjelasan dari guru, antusiasme dalam bekerja sama, dan 

antusiasme dalam merespon aktivitas pembelajaran.  
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Adapun hasil penelitian yang diperoleh dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 4.14 

Hasil analisa pengamatan antusiasme belajar siswa/siswi siklus I 

Uraian Keterangan Jumlah 

siswa 

Persentase (%) 

Sangat Kurang 0 3 8,34% 

Kurang 1 8 22,23% 

Cukup 2 11 30,56% 

Baik 3 14 38,89% 

Berdasarkan hasil penelitian pada siklus I, sudah terjadi perubahan 

pada peserta didik yang lebih baik jika dibandingkan dengan kegiatan 

pembelajaran pada pra siklus. Antusiasme peserta didik cukup baik dalam 

mengikuti pembelajaran, namun kurang begitu maksimal. Hasil 

pengamatan menunjukkan bahwa 38,89% atau 14 siswa yang menunjukkan 

antusiasme dengan baik dan 30,56% atau 11 siswa yang menunjukkan 

antusiasme cukup baik. Dengan begitu masih ada 30,7% atau 11 anak yang 

belum menunjukkan antusiasme mereka dalam belajar.  

b. Keaktifan belajar siswa 
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Keaktifan belajar siswa dalam proses pembelajaran dalam penelitian 

ini dapat diamati pada tiga aspek yakni keaktifan dalam memecahkan 

masalah, keaktifan dalam berdiskusi, serta keaktifan dalam presentasi. 

Adapun hasil penelitian yang diperoleh dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.15 

Hasil analisa pengamatan keaktifan belajar siswa/siswi siklus I 

Uraian Keterangan Jumlah siswa Persentase 

Sangat Kurang 0 3 8,34% 

Kurang 1 6 16,67% 

Cukup 2 12 33,34% 

Baik 3 15 41,67% 

Berdasarkan hasil penelitian pada siklus I, keaktifan peserta didik 

juga sudah cukup baik. Siswa sudah mulai terlibat dalam aktivitas 

pembelajaran di kelas. Hasil yang diperoleh menunjukkan 41,67% atau 15 

siswa yang menunjukkan keaktifannya dengan baik dan 33,34% atau 12 

siswa yang menunjukkan keaktifan cukup baik. Dengan begitu masih ada 

25,1% atau 9 siswa yang belum menunjukkan keaktifannya dalam belajar. 

c. Hasil belajar siswa 

Hasil belajar yang diperoleh pada siklus I, sudah menunjukkan 

peningkatan dibandingkan dengan sebelumnya. 
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Adapun data hasil belajar peserta didik dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 4.16 

Hasil analisa pencapaian belajar siswa/siswi siklus I 

Jumlah Keterangan Persentase (%) 

25 Tuntas 69,45% 

11 Tidak Tuntas 30,56% 

Hasil belajar yang diperoleh pada siklus I mencapai 69,45%. Dengan 

begitu, perolehan hasil belajar masih belum maksimal sehingga perlunya 

pelaksanaan siklus II untuk mencapai pembelajaran yang optimal. 

2. Siklus II 

Dalam setiap siklus kegiatan pembelajaran berbasis PTK, terdapat 

empat tahap yang harus dilakukan yakni perencanaan, tindakan, pengamatan 

dan refleksi. Berdasarkan kegiatan pembelajaran yang dilakukan telah 

diperoleh dua jenis data, yaitu hasil pengamatan selama pembelajaran 

berlangsung dan data nilai tes akhir mata pelajaran Aqidah Akhlak pokok 

bahasan Asmaul Husna. Strategi yang diterapkan dalam kegiatan 

pembelajaran adalah mind map dan crossword puzzle. Hasil penelitian pada 

siklus II dapat dilihat sebagai berikut: 

a. Antusiasme belajar siswa 
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Antusiasme belajar siswa dalam proses pembelajaran dalam 

penelitian ini dapat diamati pada tiga aspek yakni antusiasme dalam 

memperhatikan penjelasan dari guru, antusiasme dalam bekerja sama, dan 

antusiasme dalam merespon aktivitas pembelajaran. Adapun hasil 

penelitian yang diperoleh dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.17 

Hasil analisa pengamatan antusiasme belajar siswa/siswi siklus II 

Uraian Keterangan Jumlah 

siswa 

Persentase (%) 

Sangat Kurang 0 0 0% 

Kurang 1 5 13,89% 

Cukup 2 7 19,45% 

Baik 3 24 66,67% 

Pembelajaran yang dilakukan pada siklus II ini memperoleh hasil 

yang baik dibandingkan siklus sebelumnya (siklus I). Peserta didik mulai 

menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan menerapkan strategi mind 

map dan crossword puzzle, sehingga pelaksanaan pembelajaranpun 

berjalan dengan lancar.  

Siswa sudah mampu menunjukkan antusiasme dalam belajar. Peserta 

didik sudah baik dalam mengikuti pembelajaran, namun kurang begitu 
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maksimal. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa 66,67%atau 24 siswa 

yang menunjukkan antusiasme dengan baik dan 19,45% atau 7 siswa yang 

menunjukkan antusiasme cukup baik. Dengan begitu masih ada 

13,89%atau 5 anak yang belum menunjukkan antusiasme mereka dalam 

belajar.  

b. Keaktifan belajar siswa 

Keaktifan belajar siswa dalam proses pembelajaran dalam penelitian 

ini dapat diamati pada tiga aspek yakni keaktifan dalam memecahkan 

masalah, keaktifan dalam berdiskusi, serta keaktifan dalam presentasi. 

Adapun hasil penelitian yang diperoleh dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.18 

Hasil analisa pengamatan keaktifan belajar siswa/siswi siklus II 

Uraian Keterangan Jumlah 

siswa 

Persentase (%) 

Sangat Kurang 0 0 0% 

Kurang 1 6 16,67% 

Cukup 2 9 25% 

Baik 3 21 58,34% 

Berdasarkan hasil penelitian pada siklus II, keaktifan peserta didik 

juga sudah cukup baik. Siswa sudah mulai terlibat dalam aktivitas 
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pembelajaran di kelas. Hasil yang diperoleh menunjukkan 58,34%atau 21 

anak yang menunjukkan keaktifannya dengan baik, dan  25% atau 9 siswa 

yang menunjukkan keaktifan cukup baik. Dengan begitu masih ada 13,89% 

atau 6 siswa yang belum menunjukkan keaktifannya dalam belajar. 

c. Hasil belajar siswa 

Hasil belajar yang diperoleh pada siklus II sudah menunjukkan 

peningkatan dibandingkan dengan sebelumnya.  

Adapun data hasil belajar peserta didik dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 4.19 

Hasil analisa pencapaian belajar sisw/siswia siklus II 

Jumlah Siswa Keterangan Persentase (%) 

31 Tuntas 86,12 % 

5 Tidak Tuntas 13,89 % 

Hasil belajar yang diperoleh pada siklus II mencapai 86,12% atau 31 

siswa. Masih ada 13,89% atau 5 siswa yang belum mencapai ketuntasan 

dalam belajar. Dengan begitu, perolehan hasil belajar masih belum 

maksimal sehingga perlunya pelaksanaan siklus III untuk memperbaiki  

proses pembelajaran yang telah dilakukan sebelumnya yakni pada siklus II.  

3. Siklus III 
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Dalam setiap siklus kegiatan pembelajaran berbasis PTK, terdapat 

empat tahap yang harus dilakukan yakni perencanaan, tindakan, pengamatan 

dan refleksi. Berdasarkan kegiatan pembelajaran yang dilakukan telah 

diperoleh dua jenis data, yaitu hasil pengamatan selama pembelajaran 

berlangsung dan data nilai tes akhir mata pelajaran Aqidah Akhlak pokok 

bahasan Asmaul Husna. Strategi yang diterapkan dalam kegiatan 

pembelajaran adalah mind map dan crossword puzzle. Hasil penelitian siklus 

III dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Antusiasme belajar siswa 

Antusiasme belajar siswa dalam proses pembelajaran dalam 

penelitian ini dapat diamati pada tiga aspek yakni antusiasme dalam 

memperhatikan penjelasan dari guru, antusiasme dalam bekerja sama, dan 

antusiasme dalam merespon aktivitas pembelajaran.  

Adapun hasil penelitian yang diperoleh dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 4.20 

Hasil analisa pengamatan antusiasme belajar siswa/siswi siklus III 

Uraian Keterangan Jumlah 

siswa 

Persentase (%) 

Sangat Kurang 0 0 0% 

Kurang 1 0 0% 
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Cukup 2 3 8,34 % 

Baik 3 33 91,67 % 

Berdasarkan hasil penelitian pada siklus III, terjadi peningkatan 

terhadap antusiasme belajar peserta didik yakni 91,67% atau 33 siswa. 

Sehingga sisanya adalah  8,34 % atau 3 siswa saja yang memiliki 

antusiasme cukup baik.  

b. Keaktifan belajar siswa 

Keaktifan belajar siswa dalam proses pembelajaran dalam penelitian 

ini dapat diamati pada tiga aspek yakni keaktifan dalam memecahkan 

masalah, keaktifan dalam berdiskusi, serta keaktifan dalam presentasi. 

Adapun hasil penelitian yang diperoleh dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.21 

Hasil analisa pengamatan kekatifan belajar siswa/siswi siklus III 

Uraian Keterangan Jumlah 

siswa 

Persentase (%) 

Sangat Kurang 0 0 0% 

Kurang 1 0 0% 

Cukup 2 4 11,12% 

Baik 3 32 88,89 % 
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Berdasarkan hasil penelitian pada siklus III, keaktifan peserta 

didik juga mengalami peningkatan yang sangat baik. Hasil yang diperoleh 

88,89 %atau 32 anak yang menunjukkan keaktifannya dengan baik. Dan 

11,12% atau 4 siswa yang menunjukkan keaktifan cukup baik.  

c. Hasil belajar siswa 

Hasil belajar yang diperoleh pada siklus III, sudah menunjukkan 

peningkatan drastis. Adapun data hasil belajar peserta didik dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

Tabel 4.22 

Hasil analisa pencapaian belajar siswa/siswi siklus III 

Jumlah Siswa Keterangan Persentase (%) 

34 Tuntas 94,45 % 

2 Tidak Tuntas 5,56 % 

Kegiatan pembelajaran pada siklus III telah mencapai hasil yang 

sangat memuaskan, jika dilihat dari hasil penelitian yang terus mengalami 

peningkatan. Terlebih lagi bagi peserta didik sudah mampu menguasai 

materi dan juga antusiasme belajar mereka sangat baik. Peserta didikpun 

mampu berperan aktif dalam proses pembelajaran, sehingga pencapaian 

hasil belajar siswa juga meningkat. Dari hasil pengamatan pada siklus III, 

sebanyak 34 siswa atau 91,67% telah menunjukkan antusiasme dengan 

baik, serta keaktifan peserta didikpun juga meningkat yakni berjumlah 32 
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peserta didik atau 88,89%. Hal ini berpengaruh terhadap pencapaian hasil 

peserta didik yang mencapai ketuntasan yakni 94,45 % atau 34 siswa. 

Berdasarkan hasil penelitian pada siklus III, peneliti telah mencapai 

hasil pembelajaran sesuai dengan harapan sehingga tidak diperlukan lagi 

siklus selanjutnya atau siklus IV. 

 

D. Pembahasan 

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti sebelum menerapkan strategi 

pembelajaran mind map dan crossword puzzle (pra siklus), ditemukan berbagai 

masalah dalam pelaksanaan pembelajaran Aqidah Akhlak diantaranya adalah 

kurangnya antusiasme belajar siswa karena metode pembelajaran yang 

digunakan oleh guru adalah ceramah dan selalu monoton sehingga siswa mudah 

merasa bosan. Siswa disini kurang berperan aktif dalam mengikuti setiap 

aktivitas pembelajaran, karena guru selalu mendominasi kelas dan tidak 

memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk aktif dalam kegiatan belajar 

mengajar.  

Setelah dilakukan evaluasi berupa tes tulis yang bertujuan untuk 

mengetahui hasil belajar siswa pada pra siklus, diperoleh hasil belajar siswa yang 

dapat dikatakan kurang maksimal. Kurangnya antusiasme belajar siswa 

berdampak pada hasil belajar mereka dimana terdapat banyak anak yang 

memperoleh nilai di bawah KKM. Adapun hasil belajar pada pra siklus dapat 

dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.23 

Hasil belajar siswa/siswi pra siklus 

Jumlah Siswa Keterangan Persentase 

19 Tuntas 52,8% 

17 Tidak Tuntas 47, 2 % 

Dari hasil penelitian pada pra siklus, hanya 52,8% atau 19 siswa yang 

tuntas dalam hasil belajarnya. Dengan demikian diperlukan penelitian tindakan 

dengan menerapkan strategi mind map dan crossword puzzle untuk 

meningkatkan antusiasme belajar siswa. Dalam penelitian ini, dilakukan 

sebanyak 3 siklus dengan tujuan untuk terus memperbaiki dan mencapai hasil 

yang diharapkan. Adapun perbandingan hasil penelitian yang diperoleh dalam 

setiap siklus adalah sebagai berikut: 

1. Antusiasme 

Tabel 4.24 

Perbandingan antusiasme belajar siswa/siswi 

Siklus I Siklus II Siklus III 

Antusia

sme 

F % Antusia

sme 

F % Antusias

me 

F % 

Sangat 

kurang 

3 8,34% Sangat 

kurang 

0 0% Sangat 

kurang 

0 0% 
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Kurang 8 22,23% Kurang 5 13,89% Kurang 0 0% 

Cukup 11 30,56% Cukup 7 19,45% Cukup 3 8,34 % 

Baik 14 38,89% Baik 24 66,67% Baik 33 91,67 

% 

Jumlah 36 100% Jumlah 36 100% Jumlah 36 100% 

Hasil penelitian di atas dapat dilihat bahwa antusiasme siswa terhadap 

pembelajaran mengalami peningkatan di setiap siklusnya. Pada siklus I, hasil 

penelitian diperoleh bahwa siswa yang memiliki antusiasme dengan baik baru 

mencapai 14 siswa atau 38,89% dari siswa yang berjumlah 36 di kelas X. 

Hasil penelitian ini sangat jauh dari harapan karena beberapa faktor 

penghambat seperti kondisi ruang kelas yang terlalu sempit, siswa belum 

mampu melakukan penyesuaian terhadap strategi yang dilakukan serta masih 

banyak siswa yang masih terbiasa dengan kebiasaan belajar pasif.  

 Hal ini menjadi evaluasi yang dapat diperbaiki pada siklus berikutnya. 

Kemudian di siklus II, hasil penelitian mengalami peningkatan secara drastis 

dimana siswa yang memiliki antusiasme dengan baik telah mencapai 24 siswa 

atau 66,67%. Kemudian di siklus III hasil penelitian diperoleh bahwa 

antusiasme siswa mencapai 33 siswa atau 91,67 %. Dengan demikian, dapat 

dikatakan bahwa antusiasme belajar siswa di setiap siklus mengalami 

peningkatan dengan baik. 
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2. Keaktifan 

Tabel 4.245 

Perbandingan keaktifan belajar siswa/siswi 

Siklus I Siklus II Siklus III 

Keaktif

an 

F % Keaktif

an 

F % Keaktif

an 

F % 

Sangat 

kurang 

3 8,34% Sangat 

kurang 

0 0% Sangat 

kurang 

0 0% 

Kurang 6 16,67% Kurang 6 16,67% Kurang 0 0% 

Cukup 12 33,34% Cukup 9 25% Cukup 4 11,12% 

Baik 15 41,67% Baik 21 58,34% Baik 32 88,89% 

Jumlah 36 100% Jumlah 36 100% Jumlah 36 100% 

Berdasarkan hasil penelitian terhadap keaktifan belajar siswa di siklus I, 

siklus II dan siklus III diperoleh perbandingan yang sangat signifikan. Dapat 

dilihat bahwa keaktifan siswa di siklus I diperoleh 15 siswa atau 41,67%. 

Sama halnya dengan hasil penelitian terhadap antusiasme belajar siswa bahwa 

hasil penelitian pada siklus I masih menunjukkan hasil yang jauh dari harapan. 

Butuh perbaikan proses pembelajaran yang dilakukan terutama dalam 

menerapkan strategi mindmap dan crossword puzzle agar peserta didik 

mampu menyesuaikan dengan strategi tersebut. Kemudian di siklus II, 
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keaktifan siswa meningkat lebih baik dari sebelumnya yakni 21 siswa atau 

58,34%, meskipun peningkatan keaktifan di siklus I dan II tidak terlalu 

banyak. Sedangkan di siklus III, keaktifan belajar siswa meningkat secara 

drastis yakni 32 siswa atau 88,89%. Dengan begitu, peserta didik mampu 

meningkatkan keaktifan dengan baik di setiap siklusnya. 

3. Hasil belajar  

Tabel 4.26 

Perbandingan hasil belajar siswa/siswi 

Siklus I Siklus II Siklus III 

Hasil 

belaja

r 

F % Hasil 

belaja

r 

F % Hasil 

belaja

r 

F % 

Tidak 

Tunta

s 

11 30,56% Tidak 

Tunta

s 

5 13,89% Tidak 

Tunta

s 

5 5,56 % 

Tunta

s 

25 69,45% Tunta

s 

31 86,12% Tunta

s 

34 94,45 % 

Dari tabel di atas, bisa diketahui bahwa dengan menggunakan strategi 

mind map dan crossword puzzle secara maksimal dalam pembelajaran mampu 

meningkatkan antusiasme belajar masing-masing peserta didik. Selain itu, 

siswa juga dapat berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Dengan 

demikian, hasil belajar peserta didikpun terus mengalami peningkatan di 
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setiap siklusnya. Hasil penelitian diperoleh bahwa pada siklus I sebanyak 25 

siswa atau 69,45% yang mencapai tuntas, kemudian di siklus II siswa yang 

tuntas dalam belajar berjumlah 31 siswa atau 86,12%, dan di siklus III hasil 

belajar siswa mencapai 94,45% atau 34 siswa. Hasil tersebut menunjukkan 

bahwa peningkatan hasil belajar di 3 siklus sangat baik meskipun di siklus III, 

masih terdapat 2 anak yang nilainya belum mencapai tuntas. Data 

perbandingan ketiga siklus dapat dicermati pada tabel berikut: 

Tabel 4.27 

Perbandingan hasil penelitian siswa/siswi 

Antusiasme 

Siklus I 14 38,9% 

Siklus II 24 66,67% 

Siklus III 33 91,67 % 

Keaktifan 

Siklus I 15 41,67% 

Siklus II 21 58,34% 

Siklus III 32 88,89 % 

Hasil Belajar 

Siklus I 25 69,45% 

Siklus II 31 86,12% 

Siklus III 34 94,45 % 
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Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa masing-masing aspek 

yang diteliti baik antusiasme, keaktifan maupun hasil belajar terus mengalami 

peningkatan di setiap siklus. Hal ini karena ketika peserta didik antusiasme 

dalam belajar, kemudian peserta didik mampu menunjukkan keaktifan dalam 

pembelajaran maka hasil belajarnyapun juga baik dan meningkat.  

Jika disajikan dalam diagram akan tampak seperti dalam gambar 4.1 

berikut: 

 

Gambar 4.1 Diagram profil hasil penelitian 

Dapat diamati pada diagram hasil penelitian di atas, bahwa hasil 

penelitian di siklus I rata-rata belum menunjukkan hasil yang memuaskan dan 

masih jauh dari harapan. Kemudian di siklus II, sudah terlihat peningkatan 
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yang baik dibandingkan sebelumnya. Peneliti terus melakukan perbaikan atas 

kelemahan-kelemahan pada proses pembelajaran di siklus sebelumnya yang 

bertujuan untuk meningkatkan hasil penelitian di setiap siklus, dan di siklus 

III, hasil penelitian antusiasme, keaktifan dan hasil belajar diperoleh sangat 

baik dan memuaskan. Dengan demikian, tidak perlu untuk melanjutkan siklus 

berikutnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penggunaan dan penerapan 

strategi mind map dan crossword puzzle dapat meningkatkan antusiasme belajar 

siswa kelas X Madrash Aliyah YPIP Panjeng Jenangan pada mata pelajaran 

Aqidah Akhlak pokok bahasan Asmaul Husna. Selain itu, peserta didik juga 

mampu dalam berperan aktif dalam proses pembelajaran serta berpengaruh 

terhadap peningkatan hasil belajar siswa. Dari hasil pembelajaran yang telah 

dilakukan selama tiga siklus, dan berdasarkan seluruh pembahasan serta analisis 

yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dengan menerapkan strategi mind map dan crossword puzzle pada mata 

pelajaran Aqidah Akhlak pokok bahasan Asmaul Husna di kelas X MA YPIP 

Panjeng Jenangan Ponorogo, mampu meningkatkan antusiasme belajar siswa 

secara bertahap. Pada siklus I, siswa yang menunjukkan antusiasme belajar 

dengan baik sebanyak 14 siswa dari 36 siswa dengan persentase 38,9%. Pada 

siklus II, antusiasme belajar siswa meningkat yakni sebanyak 24 siswa dengan 

persentase 66,67%. Sedangkan di siklus III, antusiasme belajar siswa 

mengalami peningkatan secara drastis yakni sebanyak 33 siswa dengan 

persentase 91,67 %. 
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2. Dengan menerapkan strategi mind map dan crossword puzzle pada mata 

pelajaran Aqidah Akhlak pokok bahasan Asmaul Husna di kelas X MA YPIP 

Panjeng Jenangan Ponorogo, mampu meningkatkan keaktifan belajar siswa 

dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil penelitian yang 

memperoleh peningkatan secara bertahap di setiap siklusnya. Pada siklus I, 

siswa yang menunjukkan keaktifan belajar dengan baik sebanyak 15 siswa 

dari 36 siswa dengan persentase 41,67%. Pada siklus II, keaktifan belajar 

siswa meningkat yakni sebanyak 21 siswa dengan persentase 58,34%. 

Sedangkan di siklus III, keaktifan belajar siswa mengalami peningkatan secara 

drastis yakni sebanyak 32 siswa dengan persentase 88,89 %. 

3. Dengan menerapkan strategi mind map dan crossword puzzle pada mata 

pelajaran Aqidah Akhlak pokok bahasan Asmaul Husna di kelas X MA YPIP 

Panjeng Jenangan Ponorogo, mampu meningkatkan hasil belajar siswa. Pada 

siklus I, hasil belajar siswa yang memperoleh ketuntasan sebanyak 25 siswa 

atau 69,45. Pada siklus II, perolehan belajar siswa meningkat yakni sebanyak 

31 siswa dengan persentase 86,12%. Sedangkan di siklus III, perolehan hasil 

belajar siswa mengalami peningkatan secara drastis yakni sebanyak 34 siswa 

dengan persentase 94,45 %. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan tersebut di atas, bagi peneliti yang berminat 

pada bidang yang sama, hasil Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini dapat 

dijadikan sebagai acuan untuk penelitian berikutnya. Dengan segala kendala dan 
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keterbatasannya, hasil penelitian ini merupakan informasi awal yang dapat 

dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya. Keberhasilan penerapan strategi 

mind map dan crossword puzzle sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan 

antusiasme belajar siswa dapat digunakan menjadi dasar bagi peneliti untuk 

memberikan saran-saran sebagai berikut:  

1. Bagi guru  

Bagi guru di Madrasah Aliyah atau sederajad, hendaknya selalu menerapkan 

strategi pembelajaran yang menyenangkan, yang mampu mengundang 

antusiasme siswa sekaligus mampu mendorong keaktifan siswa baik melalui 

strategi mind map dan crossword puzzle maupun strategi yang lainnya, agar 

pembelajaran lebih berkualitas dan mampu meningkatkan hasil belajar peserta 

didik itu sendiri. Penggunaan strategi yang tepat pada materi yang tepat 

khususnya dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dapat meningkatkan 

antusiasme dan keaktifan peserta didik serta meningkatkan perolehan hasil 

belajar siswa. 

2. Bagi Kepala Sekolah 

Memberikan pembinaan bagi para guru untuk menggunakan strategi 

yang variatif dalam pelaksanan kegiatan belajar mengajar di dalam kelas 

misalnya strategi mind map dan crossword puzzle, sehingga akan 

menciptrakan pembelajaran aktif dan menyenangkan guna mencapai tujuan 

pembelajaran yang maksimal. 
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MA YPIP PANJENG JENANGAN PONOROGO 
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Lampiran 1 

 

 RPP SIKLUS 1 

1. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Kurikulum 2013 

2. Materi Pokok tentang Asmaul Husna (Pengertian, Dalil naqli dan Makna ke-

10 Asmaul Husna (Al-Kariim, Al-Mu’min, Al-Wakiil, Al-Matiin, Al-Jami’, Al-

‘Adl, An-Nafi’, Al-Basith, Al-Hafidz dan al-Akhiir) 

3. Lembar soal teka-teki silang 

4. Instrumen Penilaian KI.1 dan KI.3 

5. Instrumen observasi  

6. Lembar KKM 

7. Dokumentasi kegiatan pembelajaran. 

 



 
 

6 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Kurikulum 2013 

 

Judul PTK : Upaya Meningkatkan Antusiasme Belajar Siswa melalui Strategi 

Mind Map dan Crossword Puzzle dalam Mata Pelajaran Aqidah 

Akhlak Pokok Bahasan Asmaul Husna Kelas X di MA YPIP 

Panjeng Jenangan Ponorogo 

Nama sekolah : MA YPIP Panjeng Jenangan Ponorogo 

Mata pelajaran : Aqidah Akhlak 

Kelas/semester  : X/2  

Siklus : 1 

Materi pokok : Asmaul Husna 

Alokasi waktu : 2x45 JP 

 

A. Kompetensi Inti 

KI-1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

KI-2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, 

tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), 

santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai 

bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi 

secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 
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menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

KI-3 : Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi 

pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif 

berdasarkan rasa ingin tahunya  tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 

kemanusiaan,  kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait 

penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan 

prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat 

dan minatnya untuk memecahkan masalah. 

KI-4 : Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret 

dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang 

dipelajarinya di sekolah secara mandiri serta bertindak secara 

efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah 

keilmuan.  

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

No. 

KD 

Kompetensi dasar No. 

Indikator 
Indikator 

1.2 Menghayati nilai-nilai 

yang terkandung dalam 

1.2.1 

 

Siswa mampu menjawab 

salam yang diucapkan oleh 
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10 Asmaul Husna (Al-

Kariim, Al-Mu’min, Al-

Wakiil, Al-Matiin, Al-

Jami’, Al-‘Adl, An-Nafi’, 

Al-Basith, Al-Hafidz dan 

al-Akhiir) 

 

1.2.2 

 

 

 

 

1.2.3 

 

 

 

 

1.2.4 

guru. 

Siswa mampu mengucapkan 

basmalah sebelum 

melakukan pembelajaran di 

dalam kelas. 

Siswa mampu mengucapkan 

istighfar ketika melakukan 

kesalahan dalam kegiatan 

pembelajaran. 

Siswa mampu mengucapkan 

hamdalah setelah melakukan 

kegiatan pembelajaran di 

kelas. 

2.2 Membiasakan diri untuk 

meneladani sifat Asmaul 

Husna : (Al-Kariim, Al-

Mu’min, Al-Wakiil, Al-

Matiin, Al-Jami’, Al-

‘Adl, An-Nafi’, Al-

Basith, Al-Hafidz dan al-

Akhiir) 

2.2.1 

 

 

2.2.2 

 

 

2.2.3 

 

Siswa dapat menunjukkan 

sikap  sopan santun ketika di 

dalam kelas. 

Siswa dapat menunjukkan 

sikap bertanggung jawab 

ketika di dalam kelas. 

Siswa dapat menunjukkan 

perilaku jujur ketika 
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 pembelajaran di dalam kelas.  

3.2 Menganalisis makna 10 

Asmaul Husna: (Al-

Kariim, Al-Mu’min, Al-

Wakiil, Al-Matiin, Al-

Jami’, Al-‘Adl, An-Nafi’, 

Al-Basith, Al-Hafidz dan 

al-Akhiir) 

3.2.1 

 

 

3.2.2 

 

 

3.2.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4 

 

 

 

Siswa mampu menjelaskan 

pengertian Asmaul Husna 

Siswa mampu menunjukkan 

dalil naqli tentang Asmaul 

Husna. 

Siswa mampu mnyebutkan 

10 Asmaul Husna (Al-

Kariim, Al-Mu’min, Al-

Wakiil, Al-Matiin, Al-Jami’, 

Al-‘Adl, An-Nafi’, Al-Basith, 

Al-Hafidz dan al-Akhiir) 

beserta makna dari dari 

masing-masing Asmaul 

Husna 

Siswa mampu menjelaskan 

nilai-nilai yang terkandung 

dari penerapan ke-10 Asmaul 

Husna (Al-Kariim, Al-

Mu’min, Al-Wakiil, Al-

Matiin, Al-Jami’, Al-‘Adl, 
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3.2.5 

 

 

3.2.6 

 

 

An-Nafi’, Al-Basith, Al-

Hafidz dan al-Akhiir) 

Siswa mampu menyebutkan 

fungsi dari Asmaul Husna 

Siswa mampu menjelaskan 

hikmah yang terkandung 

dalam Asmaul Husna 

4.2 Menghafalkan lafal-lafal 

Asmaul Husna 

4.2.1 

 

 

 

4.2.2 

 

Siswa mampu menerapkan 

perilaku perwujudan dari 

Asmaul Husna dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Siswa mampu menghafalkan 

lafal Asmaul Husna dengan 

baik dan benar. 
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C. Tujuan Pembelajaran 

Setelah melakukan pembelajaran melalui mind map dan crossword 

puzzledan membaca buku siswa halaman 14, serta mengamati slide power point 

yang telah ditayangkan, peserta didik dapat : 

1. Menjelaskan pengertian Asmaul Husna 

2. Menunjukkan dalil naqli tentang Asmaul Husna. 

3. Menyebutkan 10 Asmaul Husna (Al-Kariim, Al-Mu’min, Al-Wakiil, Al-Matiin, 

Al-Jami’, Al-‘Adl, An-Nafi’, Al-Basith, Al-Hafidz dan al-Akhiir) serta 

menjelaskanmakna dari masing-masing Asmaul Husna. 

 

D. Materi Pembelajaran 

1. Pengertian Asma’ul Husna 

2. Dalil Naqli Asmaul Husna 

3. 10 Asmaul Husna (Al-Kariim, Al-Mu’min, Al-Wakiil, Al-Matiin, Al-Jami’, Al-

‘Adl, An-Nafi’, Al-Basith, Al-Hafidz dan al-Akhiir) dan maknanya. 

 

E. Metode Pembelajaran 

1. Pendekatan  : Saintifik 

2. Metode/Strategi : Tanya jawab, diskusi, mind map, crossword puzzle 
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F. Media, Alat Dan Sumber Belajar 

1. Media 

a. Slide power point tentang Asmaul Husna 

b. Video tentangAsmaul Husna 

2. Alat 

a. Laptop 

b. LCD proyektor 

c. Speaker 

d. Kertas HVS 

e. Spidol 

f. Papan tulis 

g. Buku Kehadiran 

3. Sumber Belajar  

a. Buku LKS Akidah Akhlak kelas X 

 

G. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran  

1. Pendahuluan (15 menit) 

Alokasi 

Waktu 

Kegiatan Pembelajaran Berbasis 

PTK 
Metode/ 

Strategi 

Sumber/ 

Bahan/ Alat 

Tindakan Pengamatan 

1 menit Guru membuka    
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pembelajaran dengan 

mengucapkan salam. 

1 menit Guru mengajak 

peserta didik untuk 

mengucapkan 

basmalah sebelum 

memulai pelajaran. 

   

1 menit Guru meminta ketua 

kelas untuk 

memimpin berdoa 

bersama. 

   

2 menit Guru melakukan 

absensi untuk 

mengecek kehadiran 

siswa 

  Buku 

Kehadiran/B

uku Absen 

1 menit Guru meminta 

peserta didik untuk 

mengondisikan 

tempat duduk 

sebelum memulai 

pelajaran. 
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4 menit Guru melakukan 

apersepsi dengan 

mengaitkan materi 

minggu lalu tentang 

Syirik dengan materi 

yang akan dibahas 

yakni tentang 

Asmaul Husna 

 Tanya 

jawab, 

ceramah 

 

4 menit Guru menuliskan 

peta konsep tentang 

materi Asmaul 

Husna di papan tulis 

yang mencakup : 

1. Pengertian 

Asmaul Husna 

2. Dalil Naqli 

Asmaul Husna 

3. Makna dari 10 

Asmaul Husna 

(Al-Kariim, Al-

Mu’min, Al-

 Ceramah Spidol dan 

papan tulis 
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Wakiil, Al-

Matiin, Al-Jami’, 

Al-‘Adl, An-

Nafi’, Al-Basith, 

Al-Hafidz dan al-

Akhiir). 

1 menit Guru menyampaikan 

Tujuan Pembelajaran 

yang ingin dicapai. 

   

 

2. Kegiatan Inti (45 menit) 

Alokasi 

Waktu 

Kegiatan Pembelajaran Berbasis 

PTK 
Metode/ 

Strategi 

Sumber/ 

Bahan/ 

Alat Tindakan Pengamatan 

2 menit  Mengamati 

Meminta siswa 

untuk melihat 

video yang telah 

ditampilkan di 

depan. 

   

 

 

 

 

 

 5 menit  Menanya  Mengamati  
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1. Meminta siswa 

untuk bertanya 

atau 

menanggapi 

video yang telah 

ditampilkan. 

2. Melakukan 

aktivitas tanya 

jawab dengan 

peserta didik 

berkaitan 

dengan materi 

yang akan 

dibahas yakni 

Asmaul Husna. 

antusiasme 

dan 

keaktifan 

belajar 

siswa 

dengan 

memberika

n tanda 

centang (√) 

pada 

lembar 

observasi 

terstruktur. 

 Mengamati 

antusiasme 

belajar 

peserta 

didik yang 

meliputi: 

4. Antusias

me 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. LCD 

proyekto

r 

2. Laptop 

3. Speaker 

4. Papan 

tulis 

5. spidol 

6. Buku 

LKS 

Aqidah 

15 

menit 

 Eksplorasi 

1. Guru 

menjelaskan 

materi secara 

singkat tentang 

Asmaul Husna 

 

Ceramah 
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yang mencakup 

pengertian, 

dalil, dan ke-10 

Asmaul Husna 

beserta 

maknanya. 

2. Meminta siswa 

untuk 

berpasangan 

dengan teman 

sebangkunya 

3. Menugaskan 

salah satu siswa 

dari pasangan 

itu 

menceritakan 

materi yang 

baru diterima 

dari guru dan 

pasangannya 

mendengar 

peserta 

didik 

dalam 

memper

hatikan 

penjelas

an dari 

guru. 

5. Antusias

me 

peserta 

didik 

dalam 

bekerja 

sama. 

6. Antusias

me 

peserta 

didik 

dalam 

merespo

 

 

 

 

 

Mind map 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akhlak 

7. Lembar 

soal 

teka-teki 

silang 

8. Lembar 

instrume

n 

pengama

tan 
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sambil 

membuat 

catatan-catatan 

kecil, kemudian 

berganti peran 

begitu juga 

kelompok 

lainnya. 

4. Membagi siswa 

ke dalam 6 

kelompok. 

5. Masing-masing 

kelompok 

mendapat satu 

lembar kertas 

yang berisi soal 

teka-teki silang 

berkaitan materi 

yang telah 

dibahas. 

6. Meminta 

n 

aktivitas 

pembelaj

aran 

 Mengamati 

keaktifan 

belajar 

peserta 

didik yang 

meliputi: 

4. Keaktifa

n peserta 

didik 

dalam 

memeca

hkan 

masalah. 

5. Keaktifa

n peserta 

didik 

 

Crossword 

puzzle 
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masing-masing 

kelompok untuk 

berlomba 

menyelesaikan 

soal teka-teki 

silang dengan 

cepat dan benar. 

 

dalam 

berdisku

si. 

6. Keaktifa

n peserta 

didik 

dalam 

mempres

entasika

n hasil 

temuan 

di depan 

kelas. 

 

15 

menit 

 Asosiasi 

1. Setiap 

kelompok 

menganalisis 

serta 

mendiskusika

n materi yang 

telah 

diberikan oleh 

guru. 

2. Setiap 

kelompok 

menulis 
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temuan hasil 

diskusi materi 

di lembar 

kertas yang 

disediakan 

oleh Guru.  

 

 

8 menit  Mengkomunikas

ikan 

1. Mempresentasi

kan hasil 

diskusi dari 

masing-masing 

kelompok. 

2. Kelompok lain 

diminta 

mendengarkan 

dan 

menyimpulkan 

materi 



 
 

21 
 

presentasi. 

 

3. Penutup (30 menit) 

Alokasi 

Waktu 

Kegiatan Pembelajaran Berbasis 

PTK 
Metode/ 

Strategi 

Sumber/ 

Bahan/ 

Alat Tindakan Pengamatan 

5 menit Guru memberikan 

klarifikasi terkait 

materi yang telah 

dibahas tentang 

Asmaul Husna. 

 Ceramah LCD 

proyektor, 

laptop, 

speaker  

22 

menit 

Memberikan lembar 

soal evaluasi untuk 

mengetahui 

kemampuan siswa 

berdasarkan materi 

yang telah dibahas. 

Mencatat 

hasil 

perolehan 

nilai dari 

masing-

masing 

siswa. 

 Lembar 

Soal 

evaluasi tes 

tulis (soal 

pilihan 

ganda dan 

soal uraian) 

1 menit Guru meminta siswa 

untuk mempelajari 
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kelanjutan materi 

dari Asmaul Husna 

1 menit  Guru mengakhiri 

pembelajaran dengan 

mengucap hamdalah 

   

1 menit Guru mengucapkan 

salam dan kemudian 

meninggalkan ruang 

kelas.  
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H.  Penilaian 

1. Jenis dan Teknik Penilaian 

a. Penilaian KI. 1 : Penilaian Observasi 

 Instrumen Penilaian Observasi 

 Pedoman Penskoran 

b. Penilaian KI. 3 : Penilaian Tes tulis 

 Instrumen Soal Pilihan Ganda dan Uraian 

 Kunci Jawaban 

 Pedoman Penskoran 

 

Mengetahui 

Guru Mata Pelajaran 

 

Warianto, S.Pd.I 

 

 

 

 

Ponorogo, 29 Maret 2017 

Peneliti 

 

 

Ani Ristiana 
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Materi Pokok “Asmaul Husna” 

(Siklus 1) 

1. Pengertian Asma’ul Husna 

Asmaul Husna terdiri atas dua kata, yaitu Asma yang berarti nama nama, dan 

Husna yang berarti baik atau indah. Jadi, Asmaul Husn  dapat diartikan sebagai 

nama-nama yang baik lagi indah yang hanya dimiliki oleh Allah SWT sebagai 

bukti keagungan-Nya.  

2. Dalil Naqli Asmaul Husna 

Kata Asmaul Husna diambil dari Q.S.Taha ayat 8 : 


 

Artinya : “Allah SWT tidak ada Tuhan melainkan Dia. Dia memiliki Asmaul 
Husna (nama-nama baik)” (QS. Taha 8). 

 
Dalil Naqli tentang Asmaul Husna telah diterangkan di dalam Firman Allah 

QS. Al-A’raf ayat 180 : 





 

Artinya : “Hanya milik Allah Asma-ul Husna. Maka bermohonlah kepada-Nya 
dengan menyebut Asma-ul Husna itu dan tinggalkanlah orang-orang 
yang menyimpang dari kebenaran dalam (menyebut) nama-nama-Nya. 
nanti mereka akan mendapat Balasan terhadap apa yang telah mereka 
kerjakan”. (QS. Al-A’raf 180) 

3. Asmaul Husna dan maknanya 
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a. Al-Karim 

Secara bahasa, al-Karim mempunyai arti Yang Maha mulia,yang Maha 

Dermawan atau YangMaha Pemurah. Secara istilah, al-Karim diartikan bahwa 

AllahSWT Yang Maha mulia lagi MahaPemurah yang memberi anugerahatau 

rezeki kepada semua makhluk-Nya. Dapat pula dimaknai sebagaiZat yang 

sangat banyak memilikikebaikan, Maha Pemurah, PemberiNikmat dan 

keutamaan, baik ketikadiminta maupun tidak.  

Al-Karim dimaknai Maha Pemberi karena Allah SWT senantiasa 

memberi, tidak pernah terhenti pemberian-Nya. Manusia tidak boleh berputus 

asa dari kedermawanan Allah SWT  jika miskin dalam harta, karena 

kedermawanan-Nya tidak hanya dari harta yang dititipkan melainkan meliputi 

segala hal. Manusia yang berharta dan dermawan hendaklah tidak sombong jika 

telah memiliki sifat dermawan karena Allah SWT tidak menyukai 

kesombongan. Dengan demikian, bagi orang yang diberikan harta melimpah 

maupun tidak dianugerahi harta oleh Allah SWT, keduanya harus bersyukur 

kepada-Nya karena orang yang miskin pun telah diberikan nikmat selain harta. 

Al-Karim juga dimaknai Yang Maha Pemberi Maaf karena Allah SWT 

memaafkan dosa para hamba yang lalai dalam menunaikan kewajiban kepada 

Allah SWT, kemudian hamba itu mau bertaubat kepada Allah SWT Bagi 

hamba yang berdosa, Allah SWT adalah Yang Maha Pengampun. Dia akan 

mengampuni seberapa pun besar dosa hamba-Nya selama ia tidak meragukan 

kasih sayang dan kemurahan-Nya. 
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Menurut imam al-Gazali, al-Karim adalah Dia yang apabila berjanji, 

menepati janjinya, bila memberi, melampaui batas harapan, tidak peduli berapa 

dan kepada siapa Dia memberi dan tidak rela bila ada kebutuhan dia memohon 

kepada selain-Nya, meminta pada orang lain. Dia yang bila kecil hati menegur 

tanpa berlebih, tidak mengabaikan siapa yang menuju dan berlindung kepada-

Nya, dan tidak membutuhkan sarana atau perantara. 

 

b. Al-Mu’min 

Al-Mu’min secara bahasa berasal dari kata amina yang berarti 

pembenaran, ketenangan hati, dan aman. Allah SWT al-Mu’min artinya Dia 

Maha Pemberi rasa aman kepada semua makhluk-Nya, terutama kepada 

manusia. Dengan begitu, hati manusia menjadi tenang. Kehidupan ini penuh 

dengan berbagai permasalahan, tantangan, dan cobaan. Jika bukan karena Allah 

yang memberikan rasa aman dalam hati, niscaya kita akan senantiasa gelisah, 

takut, dan cemas. Ketika kita akan menyeru dan berdoa kepada Allah dengan 

nama-Nya al-Mu’min, berarti kita memohon diberikan keamanan, dihindarkan 

dari fitnah, bencana dan siksa. Karena Dialah Yang Maha Memberikan 

keamanan, Dia yang Maha Pengaman.  

Dalam nama al-Mu’min terdapat kekuatan yang dahsyat dan luar biasa. 

Ada pertolongan dan perlindungan, ada jaminan (insurense), dan ada bala 

bantuan. Berżikir dengan nama Allah Swt al-Mu’min di samping 

menumbuhkan dan memperkuat keyakinan dan keimanan kita, bahwa 
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keamanan dan rasa aman yang dirasakan manusia sebagai makhluk adalah suatu 

rahmat dan karunia yang diberikan dari sisi Allah SWT. 

 

c. Al-Wakil 

Kata “al-Wakil” mengandung arti Maha Mewakili atau Pemelihara. Al-

Wakil (Yang Maha Mewakili atau Pemelihara), yaitu Allah SWT yang 

memelihara dan mengurusi segala kebutuhan makhluk-Nya, baik itu dalam 

urusan dunia maupun urusan akhirat. Dia menyelesaikan segala sesuatu yang 

diserahkan hambanya tanpa membiarkan apa pun terbengkalai. 

Dengan demikian, orang yang mempercayakan segala urusannya kepada 

Allah SWT, akan memiliki kepastian bahwa semua akan diselesaikan dengan 

sebaik-baiknya. Hal itu hanya dapat dilakukan oleh hamba yang mengetahui 

bahwa Allah SWT yang Mahakuasa, Maha Pengasih adalah satu-satunya yang 

dapat dipercaya oleh para hamba-Nya. Seseorang yang melakukan urusannya 

dengan sebaik-baiknya dan kemudian akan menyerahkan segala urusan kepada 

Allah SWT untuk menentukan karunia-Nya. Menyerahkan segala urusan hanya 

kepada Allah SWT melahirkan sikap tawakkal. Karena Allah-lah yang telah 

memelihara kehidupan manusia . 

d. Al-Mattin 

Al-Matin artinya Maha kukuh. Allah SWT adalah Maha sempurna dalam 

kekuatan dan kekukuhan-Nya. Kekukuhan dalam prinsip sifat-sifat-Nya. Allah 

SWT juga Mahakukuh dalam kekuatan-kekuatan-Nya. Oleh karena itu, sifat al-
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Matin adalah kehebatan perbuatan yang sangat kokoh dari kekuatan yang tidak 

ada taranya. Dengan begitu, kekukuhan Allah SWT yang memiliki rahmat dan 

azab terbukti ketika Allah SWT memberikan rahmat kepada hamba hamba-

Nya. Tidak ada apa pun yang dapat menghalangi rahmat ini untuk tiba kepada 

sasarannya. 

Demikian juga tidak ada kekuatan yang dapat mencegah pembalasan-

Nya. Hanya Allah SWT yang Maha Menilai. Oleh karena itu, Allah melarang 

manusia bersikap atau merasa lebih dari saudaranya. Karena hanya Allah SWT 

yang Maha Mengetahui baik buruknya seorang hamba. Allah juga 

menganjurkan manusia bersabar. Karena Allah Maha tahu apa yang terbaik 

untuk hamba-Nya. Kekuatan dan kekukuhan-Nya tidak terhingga dan tidak 

terbayangkan. Jadi, karena kekukuhan-Nya, Allah  tidak terkalahkan dan tidak 

tergoyahkan. Siapakah yang paling kuat dan kukuh selain Allah SWT ? Tidak 

ada satu makhluk pun yang dapat menundukkan Allah SWT meskipun seluruh 

makhluk di bumi ini bekerja sama. 

 

 

 

e. Al-Jami’ 

Al-J mi’ secara bahasa artinya Yang Maha Mengumpulkan atau 

Menghimpun, yaitu bahwa Allah SWT MahaMengumpulkan atau Menghimpun 

segala sesuatu yang tersebar atau terserak. Allah SWT Maha Mengumpulkan 
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apa yang dikehendaki-Nya dan di mana pun Allah berkehendak. Penghimpunan 

ini ada berbagai macam bentuknya, di antaranya adalah mengumpulkan seluruh 

makhluk yang beraneka ragam, termasuk manusia dan lain-lainnya, di 

permukaan bumi ini dan kemudian mengumpulkan mereka di padang mahsyar 

pada hari kiamat. 

Allah SWT akan menghimpun manusia di akhirat kelak sama dengan 

orang orang yang satu golongan di dunia. Hal ini bisa dijadikan sebagai 

barometer, kepada siapa kita berkumpul di dunia itulah yang akan menjadi 

teman kita di akhirat. Walaupun kita berjauhan secara fisik, akan tetapi hati kita 

terhimpun, di akhirat kelak kita juga akan terhimpun dengan mereka. Begitupun 

sebaliknya walaupun kita berdekatan secara fisik akan tetapi hati kita jauh, 

maka kita juga tidak akan berkumpul dengan mereka. 

Oleh sebab itu, apabila di dunia hati kita terhimpun dengan orang orang 

yang selalu memperturutkan hawa nafsunya, di akhirat kelak kita akan 

berkumpul dengan mereka di dalam neraka. Karena orang-orang yang selalu 

memperturutkan hawa nafsunya, tempatnya adalah di neraka. Begitupun 

sebaliknya, apabila kecenderungan hati kita terhimpun dengan orang-orang 

yang beriman, bertakwa dan orang-orang saleh, di akhirat kelak kita juga akan 

terhimpun dengan mereka. Karena tidaklah mungkin orang-orang beriman 

hatinya terhimpun dengan orang orang kafir dan orang-orang kafir juga tidak 

mungkin terhimpun dengan orang-orang beriman. 
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f. Al-Adl 

Al-‘Adl artinya Maha adil. Keadilan Allah SWT bersifat mutlak, tidak 

dipengaruhi oleh apa pun dan oleh siapa pun. Keadilan Allah juga didasari 

dengan ilmu Allah yang Maha Luas. Sehingga tidak mungkin keputusan-Nya 

itu salah.Al-‘Adl berasal dari kata ‘adala yang berarti lurus dan sama. Orang 

yang adil adalah orang yang berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan 

ukuran yang sama, bukan ukuran ganda. Persamaan inilah yang menunjukkan 

orang yang adil tidak berpihak kepada salah seorang yang berselisih. Adil juga 

dimaknai sebagai penempatan sesuatu pada tempat yang semestinya. 

Allah SWT dinamai al-‘Adl karena keadilan Allah adalah sempurna. 

Dengan demikian semua yang diciptakan dan ditentukan oleh Allah sudah 

menunjukkan keadilan yang sempurna. Hanya saja, banyak di antara kita yang 

tidak menyadari atau tidak mampu menangkap keadilan Allah terhadap apa 

yang menimpa makhluk-Nya.Allah SWT Maha adil. Dia menempatkan semua 

manusia pada posisi yang sama dan sederajat. Tidak ada yang ditinggikan 

hanya karena keturunan, kekayaan, atau karena jabatan. Dekat jauhnya posisi 

seseorang dengan Allah Swt. hanya diukur dari seberapa besar mereka berusaha 

meningkatkan takwanya. Makin tinggi takwa seseorang, makin tinggi pula 

posisinya, makin mulia dan dimuliakan oleh Allah SWT, begitupun sebaliknya. 

Sebagian dari keadilan-Nya, Dia hanya menghukum dan memberi sanksi 

kepada mereka yang terlibat langsung dalam perbuatan maksiat atau dosa. 

Istilah dosa turunan, hukum karma, dan lain semisalnya tidak dikenal dalam 
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syari’at Islam. Semua manusia di hadapan Allah Swt. akan 

mempertanggungjawabkan dirinya sendiri. Lebih dari itu, keadilan Allah Swt. 

selalu disertai dengan sifat kasih sayang. Dia memberi pahala sejak seseorang 

berniat berbuat baik dan melipatgandakan pahalanya jika kemudian 

direalisasikan dalam amal perbuatan. Sebaliknya, Dia tidak langsung memberi 

catatan dosa selagi masih berupa niat berbuat jahat. Sebuah dosa baru dicatat 

apabila seseorang telah benar-benar berlaku jahat. 

 

g. An-Nafi’ 

An-Nafi’ adalah Pemberi Manfaat. Allah telah menciptakan manusia 

dalam bentuk yang sebaik-baiknya serta telahmenganugerahkan karunia 

sehingga manusia menjadi makhluk yang mulia diantara makhluk yang lain. 

Hal itu karena manusia dikaruniai akal, kalbu, fitrah, dan iman.Tidak ada yang 

sia-sia dalam ciptaan Allah SWT. Dia memberikan kasih sayang kepada 

manusia tiada henti, seperti kebaikan yang telah Allah ciptakan. Apabila kita 

mengamati alam semesta ciptaan Allah, maka semua ciptaanNya memberikan 

manfaat bagi manusia. 

h. Al-Basith 

Al-Basith artinya adalah Allah Maha melapangkan.Pesan Allah yang 

disampaikan melalaui QS. Asy-Syura ayat 27bahwa terhadap pembagian rizki 

yang tidak merata itu tidak boleh disikapi dengan suudzon, dimana seolah olah 

Allah tidak adil kepada hamba-hamba-Nya. Kandungan ayat di atas menjadi 
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semakin tegas setelah Allah mengakhirinya ayat dengan menyatakan bahwa Dia 

Maha Mengetahui dan Maha Melihat. 

Apabila asmaul husna Al-Basith dipahami dan dihayati maknanya, maka 

kita seharusnya menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah, karena Allah 

SWT telah melapangkan rezeki kepada kita yang tidak mungkin sanggup 

menghitung nikmat Allah yang telah Dia berikan kepada manusia. 

 

i. Al-Hafidz 

Arti Al-Hafidz adalah Maha Memelihara. Allah tiada Tuhan melainkan 

Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya. Allah SWT 

sangat sibuk mengurus semua makhluknya sehingga Allah tidak pernah 

mengantuk maupun tidur. Apabila benda-benda angkasa lepas dari 

pengawasannya dalam sekejap saja kemudian beredar diluar garis edarnya, apa 

yang akan terjadi pada alam semesta? Bumi, bulan, matahari, planet, galaxy, 

supergalaxy saling berbenturan, bertabrakan dan hancur berkeping-keping. 

Namun hal itu tidak pernah terjadi sampai sekarang karena Allah memilliki 

sifat Al-Hafidz, Yang Maha Memelihara. Semua berjalan pada garis edarnya. 

j. Al-Akhir 

Al- khir artinya Yang Maha akhir yang tidak ada sesuatu pun setelah 

Allah SWT. Dia Mahakekal tatkala semua makhluk hancur, Mahakekal dengan 

kekekalan-Nya. Adapun kekekalan makhluk-Nya adalah kekekalan yang 

terbatas, seperti halnya kekekalan surga, neraka, dan apa yang ada di dalamnya. 
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Surga adalah makhluk yang Allah Swt. ciptakan dengan ketentuan, kehendak, 

dan perintah-Nya. 

Allah SWT berkehendak untuk menetapkan makhluk yang kekal dan 

yang tidak, namun kekekalan makhluk itu tidak secara zat dan tabi’at. Karena 

secara tabi’at dan zat, seluruh makhluk ciptaan Allah Swt. adalah fana (tidak 

kekal). Sifat kekal tidak dimiliki oleh makhluk, kekekalan yang ada hanya 

sebatas kekal untuk beberapa masa sesuai dengan ketentuan-Nya. 

Orang yang mengesakan al- khir akan menjadikan Allah  sebagai satu-

satunya tujuan hidup yang tiada tujuan hidup selain- Nya, tidak ada permintaan 

kepada selain-Nya, dan segala kesudahan tertuju hanya kepada-Nya. Oleh 

sebab itu, jadikanlah akhir kesudahan kita hanya kepada-Nya. Karena sungguh 

akhir kesudahan hanya kepada Rabb kita, seluruh sebab dan tujuan jalan akan 

berujung keharibaan-Nya semata. 

 

 

 

 

LEMBAR SOAL TEKA-TEKI SILANG 

(Siklus I) 

  

  
1.
       

3.
       

 

   

2.
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Pertanyaan ! 

Menurun:       Mendatar:  
2. Maha Melapangkan     1. Maha Mulia 
3. Maha Mewakili     5. Maha Memelihara 
6.   Maha Mengumpulkan     7. Al-Adl 
8.   Maha Pemberi Manfaat    9. Maha Akhir 
 

Jawaban ! 

Menurun:       Mendatar:  
  

2.  Al-Basith      1.  Al-Karim 
3.  Al-Wakil      5.  Al-Hafidz 
6.  Al-Jami’       7.  Al-Adl 
8.  Al-Matin      9. Al-Akhir 
10. An-Nafi 
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ISTRUMEN PENILAIAN SIKAP SPIRITUAL (KI. 1) 

MELALUI PENGAMATAN 

1. Instrumen Penilaian 
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N

o 

Nama 

Aspek Yang Dinilai 

 

Nilai 

Menjawab 

salam 

yang 

diucapkan 

oleh guru. 

Mengucapka

n basmalah 

sebelum 

melakukan 

pembelajaran 

Mengucapka

n istighfar 

ketika 

melakukan 

kesalahan 

dalam 

kegiatan 

pembelajaran

. 

Mengucapka

n hamdalah 

setelah 

kegiatan 

pembelajaran 

1

. 

      

2

. 

      

3

. 

      

 

2. Pedoman Penskoran 

Diisi dengan nilai A, B, C, atau D.  

A = Baik Sekali (90-100) 
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B = Baik (80-89) 

C = Cukup (70-79) 

D = Kurang (< 70) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INSTRUMEN PENILAIAN KI. 3  

MELALUI TES TULIS (PILIHAN GANDA DAN URAIAN) 
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1. Instrumen Penilaian  

A. Pilihan Ganda 

I. Berilah tanda silang (x) pada salah satu  jawaban yang tepat ! 

1. Nama-nama yang baik dan Maha Indah yang merupakan sifat 

Allahdisebut ... 

a. Sifatullah   d. Qudrotullah 

b. Asmaullah   e. Iradatullah 

c. Asmaul Husna 

2. Menurut hadits Nabi jumlah Asmaul Husna adalah... 

a. 95  b. 96  c. 97  d. 98  e. 99 

3. Arti dari Asmaul Husna Al-Mu’min... 

a. Maha Kuat   d. Maha Akhir 

b. Maha Mulia   e. Maha Bijak 

c. Maha Adil 

4. Arti dari Asmaul Husna Al-Matin... 

a. Maha Kuat   a. Maha Akhir 

b. Maha Mulia   b. Maha Bijak 

c. Maha Adil 

5. Maksud dari hadits barang siapa yang menghafalkan Asmaul Husna, 

maka ia akan masuk surga ialah... 

a. Dengan menghafalkan dan membacanya setiap hari 

b. Dengan menghafalkan dan memahami artinya 
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c. Dengan menghafal, memahami, dan mengamalkan maknanya 

d. Dengan menghafal dan berdoa dengannya 

e. Dengan menghafalkan sehari-hari lafaznya. 

6.  Kita seharusnya bersikap saling memberi rasa aman dan keamanan 

sehingga tercipta suasana yang nyaman. Hal tersebut untuk meneladani 

Asmaul Husna... 

a. Al-Mu’min   d. Al-Kariim 

b. Al-Akhir   e. Al-Jami 

c. Al-Matin 

7.  Berikut ini beberapa fungsi iman kepada Allah SWT, Kecuali... 

a. Sadar akan kelemahan diri di hadapan Allah yang Maha Besar 

b. Sadar bahwa diri kita pasti akan mati dan akan dimintai 

pertanggungjawaban 

c. Menyadari bahwa segala sesuatu yang kita nikmati berasal dari Allah 

d. sadar bahwa kita mempunyai potensi untuk melakukan dosa dan 

maksiat 

e. Menyadari bahwa diri kita sendiri diawasi oleh Allah SWT 

8.  Yang dimaksud ( مْن حفظه)dalam hadist Nabi tentang Asmaul Husna 

tersebut adalah menghafalkan dan menguasai Asmaul Husna, 

memahami makna kandungan yang ada di dalamnya dan... 

a. Melagukannya ketika menghafalnya 

b. Menulisnya dengan tulisan yang rapi 
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c. Melukisnya dalam kaligrafi yang indah 

d. Menerapkan ajaran atau nilai yang ada di dalamnya 

e. Menyimpannya di tempat-tempat khusus 

10. احْسبنكْيلْلوانْعمو ه ...Doa tersebut sering dibaca oleh kaum muslimin untuk 

meminta ... 

a. Kekuatan   d. Pahala 

b. Rezeki   e. Kesuksesan 

c. Perlindungan 

2. Kunci Jawaban 

1. B  6. A 

2. C  7. B 

3. C  8. B  

4. D  9. E 

5. C  10.A 

3. Pedoman Penskoran 

Jumlah jawaban benar x 1 (maksimal 10 x1 = 10) 

4. Instrumen Penilaian 

B. Uraian 

II. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat! 

1. Tuliskan dalil naqli dari Asmaul Husna beserta artinya! 

2. Jelaskan makna dari Asmaul Husna! 
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3. Apa yang kamu ketahui tentang Asmaul Husna Al-Mattin ? 

4. Bagaimana cara mengamalkan Asmaul Husna Al-Basith? 

5. Jelaskan makna dari Asmaul Husna Al-Adl serta berikan contoh 

penerapan dalam kehidupan sehari-hari! 

5.  Pedoman Penskoran 

No Rubrik Penilaian Skor 

1. 

Jika siswa mampu menuliskan dalil naqli tentang Asmaul Husna 

beserta artinya lengkap dan benar. 

30 

Jika siswa mampu menuliskan dalil naqli tentang Asmaul Husna 

tanpa arti  

15 

Jika siswa menuliskan dalil naqli tentang Asmaul Husna tidak 

lengkap. 

5 

2. 

Jika peserta didik dapat menjelaskan makna Asmaul 

Husnadenganlengkap dantepat. 

25 

Jika peserta didik meuliskan makna Asmaul Husnakurang 

lengkap 

15 

Jika peserta didik menuliskan makna Asmaul Husna tidak benar 5 

3. 
Jika siswa mampu menjelaskan makna Asmaul Husna Al-Mattin 

dengan jawaban yang tepat dan sempurna. 

20 
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Jika siswa menjelaskan makna Asmaul Husna Al-Mattin dengan 

jawaban kurang lengkap dan tepat  

15 

Jika siswa menjelaskan makna Asmaul Husna Al-Mattin dengan 

jawaban tidak lengkap 

5 

4. 

Jika siswa mampu menuliskan jawaban cara mengamalkan 

Asmaul Husna Al-Basith secara tepat dan sempurna 

15 

Jika siswa menuliskan jawaban cara mengamalkan Asmaul 

Husna Al-Basith kurang tepat dan lengkap 

10 

Jika siswa menuliskan jawaban cara mengamalkan Asmaul 

Husna Al-Basith tidak tepat 

5 

5. 

Jika siswa mampu menuliskan makna dari Asmaul Husna Al-Adl 

serta dapat menuliskan contohnya secara benar dan sempurna 

20 

Jika siswa menuliskan makna dari Asmaul Husna Al-Adl serta 

dapat menuliskan contohnya kurang benar dan lengkap 

15 

Jika siswa menuliskan makna dari Asmaul Husna Al-Adl serta 

dapat menuliskan contohnya tidak benar. 

10 

 

Nilai =
Jumlah nilai skor yang diperoleh (pilihan ganda + uraian)

Jumlah skor maksimal
 x 100 
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KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL (KKM) PENCAPAIAN 

KOMPETENSI 

Judul PTK : Upaya Meningkatkan Antusiasme Belajar Siswa melalui 

Strategi Mind Map dan Crossword Puzzle dalam Mata Pelajaran 

Aqidah Akhlak Pokok Bahasan Asmaul Husna Kelas X di MA 

YPIP Panjeng Jenangan Ponorogo 



 
 

44 
 

Satuan 
Pendidikan 

: MA YPIP Panjeng Jenangan Ponorogo 

Kelas/Semeste
r 

: X/2 

KD : 3.2 Menganalisis makna 10 Asmaul Husna: (Al-Kariim, Al-

Mu’min, Al-Wakiil, Al-Matiin, Al-Jami’, Al-‘Adl, An-Nafi’, 

Al-Basith, Al-Hafidz dan al-Akhiir) 

Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 

: 3.2.1 Siswa mampu menjelaskan pengertian Asmaul Husna 

3.2.2 Siswa mampu menunjukkan dalil naqli tentang Asmaul 

Husna. 

3.2.3 Siswa mampu menunjukkan dalil naqli tentang Asmaul 

Husna. 

 

Nomor 

Indikato

r 

Aspek 

Kriteria Ketuntasan Minimal 

Kompleksit

as 

Daya 

Dukun

g 

Intak

e 

Siswa 

Rata

-rata 

Penilaia

n 

Selebara

n soal 

3.2.1 
3.2.2 
3.2.3 

Kogniti
f 

75 75 75 75 

Tes tulis 
Pilihan 
ganda 
dan 
Uraian 

15 soal 

Rata-rata nilai KKM dari semua indikator : 75 
 
 

 

 

 

 

 

DOKUMENTASI PROSES PEMBELAJARAN DENGAN MENERAPKAN 

STRATEGI MIND MAP DAN CROSSWORD PUZZLE 

(Siklus I, Sabtu, 08 April 2017) 
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Lampiran 2 
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 RPP SIKLUS 2 

1. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Kurikulum 2013 

2. Materi Pokok tentang Asmaul Husna (Nilai-nilai yang terkandung dalam 10 

Asmaul Husna) 

3. Lembar soal teka-teki silang 

4. Instrumen Penilaian KI.2 dan KI.3 

5. Instrumen observasi  

6. Lembar KKM 

7. Dokumentasi kegiatan pembelajaran 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
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Kurikulum 2013 

 

Judul PTK : Upaya Meningkatkan Antusiasme Belajar Siswa melalui Strategi 

Mind Map dan Crossword Puzzle dalam Mata Pelajaran Aqidah 

Akhlak Pokok Bahasan Asmaul Husna Kelas X di MA YPIP 

Panjeng Jenangan Ponorogo 

Nama sekolah : MA YPIP Panjeng Jenangan Ponorogo 

Mata pelajaran : Aqidah Akhlak 

Kelas/semester  : X/2  

Siklus : 2 

Materi pokok : Asmaul Husna 

Alokasi waktu : 2x45 JP 

 

A. Kompetensi Inti 

KI-1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

KI-2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, 

tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), 

santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai 

bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi 

secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 
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menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

KI-3 : Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi 

pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif 

berdasarkan rasa ingin tahunya  tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 

kemanusiaan,  kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait 

penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan 

prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat 

dan minatnya untuk memecahkan masalah. 

KI-4 : Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret 

dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang 

dipelajarinya di sekolah secara mandiri serta bertindak secara 

efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah 

keilmuan.  

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

No. 

KD 

Kompetensi dasar No. 

Indikator 
Indikator 

1.2 Menghayati nilai-nilai 

yang terkandung 

1.2.1 

 

Siswa mampu menjawab salam 

yang diucapkan oleh guru. 
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dalam 10 Asmaul 

Husna (Al-Kariim, Al-

Mu’min, Al-Wakiil, 

Al-Matiin, Al-Jami’, 

Al-‘Adl, An-Nafi’, Al-

Basith, Al-Hafidz dan 

al-Akhiir) 

 

1.2.2 

 

 

 

1.2.3 

 

 

 

1.2.4 

Siswa mampu mengucapkan 

basmalah sebelum melakukan 

pembelajaran di dalam kelas. 

Siswa mampu mengucapkan 

istighfar ketika melakukan 

kesalahan dalam kegiatan 

pembelajaran. 

Siswa mampu mengucapkan 

hamdalah setelah melakukan 

kegiatan pembelajaran di kelas. 

2.2 Membiasakan diri 

untuk meneladani 

sifat Asmaul Husna : 

(Al-Kariim, Al-

Mu’min, Al-Wakiil, 

Al-Matiin, Al-Jami’, 

Al-‘Adl, An-Nafi’, Al-

Basith, Al-Hafidz dan 

al-Akhiir) 

2.2.1 

 

 

2.2.2 

 

 

2.2.3 

 

 

Siswa dapat menunjukkan sikap  

sopan santun ketika di dalam 

kelas. 

Siswa dapat menunjukkan sikap 

bertanggung jawab ketika di 

dalam kelas. 

Siswa dapat menunjukkan 

perilaku jujur ketika 

pembelajaran di dalam kelas.  

3.2 Menganalisis makna 

10 Asmaul Husna: 

3.2.1 

 

Siswa mampu menjelaskan 

pengertian Asmaul Husna 
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(Al-Kariim, Al-

Mu’min, Al-Wakiil, 

Al-Matiin, Al-Jami’, 

Al-‘Adl, An-Nafi’, Al-

Basith, Al-Hafidz dan 

al-Akhiir) 

3.2.2 

 

 

3.2.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.5 

Siswa mampu menunjukkan 

dalil naqli tentang Asmaul 

Husna. 

Siswa mampu mnyebutkan 10 

Asmaul Husna (Al-Kariim, Al-

Mu’min, Al-Wakiil, Al-Matiin, 

Al-Jami’, Al-‘Adl, An-Nafi’, Al-

Basith, Al-Hafidz dan al-Akhiir) 

beserta makna dari dari masing-

masing Asmaul Husna 

Siswa mampu menjelaskan 

nilai-nilai yang terkandung dari 

penerapan ke-10 Asmaul Husna 

(Al-Kariim, Al-Mu’min, Al-

Wakiil, Al-Matiin, Al-Jami’, Al-

‘Adl, An-Nafi’, Al-Basith, Al-

Hafidz dan al-Akhiir) 

Siswa mampu menyebutkan 

fungsi dari Asmaul Husna 

Siswa mampu menjelaskan 

hikmah yang terkandung dalam 
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3.2.6 

Asmaul Husna 

4.2 Menghafalkan lafal-

lafal Asmaul Husna 

4.2.1 

 

 

 

4.2.2 

 

Siswa mampu menerapkan 

perilaku perwujudan dari 

Asmaul Husna dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Siswa mampu menghafalkan 

lafal Asmaul Husna dengan baik 

dan benar. 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

Setelah melakukan pembelajaran melalui mind map dan crossword 

puzzledan membaca buku siswa halaman 16, serta mengamati gambar yang 

telah ditempelkan, peserta didik dapat menjelaskan nilai-nilai yang terkandung 

dari penerapan 10 Asmaul Husna (Al-Kariim, Al-Mu’min, Al-Wakiil, Al-Matiin, 

Al-Jami’, Al-‘Adl, An-Nafi’, Al-Basith, Al-Hafidz dan al-Akhiir) 

D. Materi Pembelajaran 

Nilai-nilai yang terkandung dalam 10 (Al-Kariim, Al-Mu’min, Al-Wakiil, Al-

Matiin, Al-Jami’, Al-‘Adl, An-Nafi’, Al-Basith, Al-Hafidz dan al-Akhiir) 

E. Metode Pembelajaran 

3. Pendekatan  : Saintifik 
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4. Metode/Strategi : Tanya Jawab, diskusi, mind map, crossword puzzle 

F. Media, Alat Dan Sumber Belajar 

1. Media 

a. Gambar tentang Asmaul Husna 

2. Alat 

a. Kertas HVS 

b. Kertas Plano 

c. Selotip 

d. Spidol 

e. Papan tulis 

f. Buku Kehadiran 

3. Sumber Belajar  

a. Buku LKS Akidah Akhlak kelas X 

G. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran  

1. Pendahuluan (15 menit) 

Alokasi 

Waktu 

Kegiatan Pembelajaran Berbasis 

PTK 
Metode/ 

Strategi 

Sumber/ 

Bahan/ 

Alat Tindakan Pengamatan 

1 menit Guru membuka 

pembelajaran 

dengan 
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mengucapkan 

salam. 

1 menit Guru mengajak 

peserta didik untuk 

mengucapkan 

basmalah sebelum 

memulai pelajaran. 

   

1 menit Guru meminta 

ketua kelas untuk 

memimpin berdoa 

bersama. 

   

2 menit Guru melakukan 

absensi untuk 

mengecek 

kehadiran siswa 

  Buku 

Kehadiran/

Buku 

Absent 

1 menit Guru meminta 

peserta didik untuk 

mengondisikan 

tempat duduk 

sebelum memulai 

pelajaran. 
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8 menit Guru melakukan 

apersepsi dengan 

mengaitkan materi 

minggu lalu dengan 

materi yang akan 

dibahas. 

 Tanya 

Jawab, 

Ceramah 

 

1 menit Guru 

menyampaikan 

Tujuan 

Pembelajaran yang 

ingin dicapai. 

   

 

3. Kegiatan Inti (45 menit) 

Alokasi 

Waktu 

Kegiatan Pembelajaran Berbasis 

PTK 
Metode/ 

Strategi 

Sumber/ 

Bahan/ 

Alat Tindakan Pengamatan 

2 menit  Mengamati 

Meminta siswa 

untuk melihat 

gambar yang telah 

ditempelkan di 
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depan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Papan 

tulis 

2. spidol 

3. Buku 

LKS 

Aqidah 

Akhlak 

4. Lembar 

soal 

teka-teki 

5 menit  Menanya 

3. Meminta 

siswa untuk 

bertanya atau 

menanggapi 

gambar yang 

telah 

ditempelkan. 

4. Melakukan 

aktivitas tanya 

jawab dengan 

peserta didik 

berkaitan 

dengan 

kelanjutan 

materi yang 

akan dibahas 

yakni Asmaul 

Husna. 

 Mengamati 

antusiasme 

dan keaktifan 

belajar siswa 

dengan 

memberikan 

tanda centang 

(√) pada 

lembar 

observasi 

terstruktur. 

 Mengamati 

antusiasme 

belajar peserta 

didik yang 

meliputi: 

7. Antusiasme 

peserta 

didik dalam 

memperhati

 

15  Eksplorasi  
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menit 7. Guru 

menjelaskan 

materi secara 

singkat 

tentang 

Asmaul Husna 

tentang nilai-

nilai yang 

terkandung 

dalam 10 

Asmaul. 

8. Meminta 

siswa untuk 

berpasangan 

dengan teman 

sebangkunya 

9. Menugaskan 

salah satu 

siswa dari 

pasangan itu 

menceritakan 

kan 

penjelasan 

dari guru. 

8. Antusiasme 

peserta 

didik dalam 

bekerja 

sama. 

9. Antusiasme 

peserta 

didik dalam 

merespon 

aktivitas 

pembelajar

an 

 Mengamati 

keaktifan 

belajar peserta 

didik yang 

meliputi: 

Ceramah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mind 

map 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

silang 

5. Kertas 

HVS 

6. Kertas 

Plano 

7. Selotip 
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materi yang 

baru diterima 

dari guru dan 

pasangannya 

mendengar 

sambil 

membuat 

catatan-catatan 

kecil, 

kemudian 

berganti peran 

begitu juga 

kelompok 

lainnya. 

10. Membagi 

siswa ke 

dalam 6 

kelompok. 

11. Masing-

masing 

kelompok 

7. Keaktifan 

peserta 

didik dalam 

memecahka

n masalah. 

8. Keaktifan 

peserta 

didik dalam 

berdiskusi. 

9. Keaktifan 

peserta 

didik dalam 

mempresen

tasikan 

hasil 

temuan di 

depan 

kelas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crosswo

rd puzzle 
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mendapat satu 

lembar kertas 

yang berisi 

soal teka-teki 

silang 

berkaitan 

materi yang 

telah dibahas. 

12. Meminta 

masing-

masing 

kelompok 

untuk 

berlomba 

menyelesaikan 

soal teka-teki 

silang dengan 

cepat dan 

benar. 

 

15  Asosiasi 
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menit 3. Setiap 

kelompok 

menganalisis 

serta 

mendiskusik

an materi 

yang telah 

diberikan 

oleh guru. 

4. Setiap 

kelompok 

menulis 

temuan hasil 

diskusi 

materi di 

lembar 

kertas yang 

disediakan 

oleh Guru.  

8 menit  Mengkomunik

asikan 
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3. Mempresenta

sikan hasil 

diskusi dari 

masing-

masing 

kelompok. 

4. Kelompok 

lain diminta 

mendengarka

n dan 

menyimpulka

n materi 

presentasi. 

 

5. Penutup (30 menit) 

Alokasi 

Waktu 

Kegiatan Pembelajaran Berbasis 

PTK 
Metode/ 

Strategi 

Sumber/ 

Bahan/ 

Alat Tindakan Pengamatan 

5 menit Guru memberikan 

klarifikasi terkait 

materi yang telah 

 Ceramah LCD 

Proyektor, 
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dibahas tentang 

Asmaul Husna. 

laptop 

22 

menit 

Memberikan lembar 

soal evaluasi untuk 

mengetahui 

kemampuan siswa 

berdasarkan materi 

yang telah dibahas. 

Mencatat hasil 

perolehan nilai 

dari masing-

masing siswa. 

 Lembar 

Soal 

evaluasi Tes 

Tulis (Soal 

Pilihan 

Ganda dan 

soal uraian) 

 

1 menit Guru meminta 

siswa untuk 

mempelajari 

kelanjutan materi 

dari Asmaul 

Husna. 

   

1 menit  Guru mengakhiri 

pembelajaran 

dengan mengucap 

hamdalah 

   



 
 

62 
 

1 menit Guru mengucapkan 

salam dan 

kemudian 

meninggalkan 

ruang kelas.  

   

 

H. Penilaian 

1. Jenis dan Teknik Penilaian 

a. Penilaian KI. 2 : Penilaian Observasi 

 Instrumen Penilaian Observasi 

 Pedoman Penskoran 

b. Penilaian KI. 3 : Penilaian Tes 

 Instrumen Soal Pilihan Ganda dan Uraian 

 Kunci Jawaban 

 Pedoman Penskoran 

 

Mengetahui 

Guru Mata Pelajaran 

 

Warianto, S.Pd.I 

 

 

 

 

 

Ponorogo, 11 April 2017 

Peneliti 

 

 

Ani Ristiana 
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Materi Pokok “Asmaul Husna” 

(Siklus II) 

 

1. Al-Karim. Mempunyai tingkah laku yang luhur (akhlak terpuji) sehingga ia 

akan hidup dalam derajat yang mulia,baik disisi Allah maupun manusia. 

2. Al-Mu’min. Saling memberi rasa aman terhadap sesama manusia sehingga 

terciptalah suasana yang aman dan tenang. 

3. Al-Wakil. Meyakini bahwa hanya Allah tempat menggantungkan diri dari 

segala persoalan sebab selain Allah tiada yang dapat memenuhi segala 

kekurangan. 

4. Al-Mattin. Meyakini bahwa memohon pertolongan hanya kepada Allah SWT 

saja. Bukan meminta kepada selainNya. 

5. Al-Jami’. Meyakini bahwa kita semua akan mati dan suatu saat akan 

dikumpulkan di padang mahsyar. 

6. Al-Adl. Memiliki sikap husnudzan (berbaik sangka) kepada Allah kepada 

semua ketentuan Allah SWT. Apapun kondisi kita akan senantiasa bersyukur 

atas ketentuan Allah yang adil yang ditetapkan kepada kita. 

7. An-Nafi’. Menjadi hamba yang bersyukur karena Allah telah memberi banyak 

nikmat yang membawa banyak manfaat bagi seluruh manusia. 
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8. Al-Basith. Menjadi hamba yang bersyukur karena Allah SWT telah 

melapangkan rezeki kepada kita dengan berbagai nikmat yang kita tidak akan 

sanggup menghitungnya. 

9. Al-Hafidz. Menjadi hamba yang bersyukur karena Allah telah memelihara dan 

menjaga kita dalam segala bentuk kehidupan. 

10. Al-Akhir. Meyakini bahwa hanya Allah yang hidup kekal sementara hidup 

kita akan berakhir dengan kematian. Dengan demikian kita tidak akan lalai 

dan terlena. 
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LEMBAR SOAL TEKA-TEKI SILANG 

(Siklus II) 

    

1. 
 A         

   

  

2.  
     S           

  

   

3.  
   M         

   

  

4.
     A         

   

    

5.
 U       

    

    

6.  
 L             

 

  

7. 
 

 
   H           

  

 

8.  
       U               

9.  
 

 
       S       

    

  

10.  
     N         

   

 

11.  
       A     

      
 
 
 
Pertanyaan ! 

1. Jumlah angka yang Allah sukai ... 

2. Perwujudan sikap dari Asmaul Husna An-Nafi’ ... 

3. Dengan Asmaul Husna Al-Mattin, maka akan menjauhkan kita dari sikap ... 

4. Hal yang sudah tentu terjadi pada semua manusia ... 

5. Balasan terhadap orang yang mengamalkan Asmaul Husna ... 

6. Allah SWT adalah satu-satunya tempat bergantung karena Allah memiliki 

Asmaul Husna ... 
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7. Allah SWT sangat sibuk mengurus semua makhlukNya dan tidak pernah tidur 

maupun mengantuk karena Allah memiliki Asmaul Husna ... 

8. Arti Asmaul Husna Al-Jami’ ... 

9. Allah telah melapangkan rezeki setiap hambanya karena Allah ... 

10. Perwujudan sikap dari Asmaul Husna Al-Adl ... 

11. Tidak ada yang sia-sia dalam penciptaan Allah SWT, karena Allah pemberi... 

 

Kunci Jawaban! 

1. Ganjil 

2. Bersyukur 

3. Sombong 

4. Kematian 

5. Surga 

6. Al-Hafidz 

7. Al-Wakil 

8. Mengumpulkan 

9. Al-Basith 

10. Husnudzan 

11. Manfaat 
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INSTRUMEN PENILAIAN SIKAP SOSIAL (KI. 2) 

MELALUI OBSERVASI 

1. Instrumen Penilaian 

No Nama 

Aspek Yang Dinilai 

Perolehan 

Nilai 

Sopan 

Santun 

Bertang

gung 

jawab 

Jujur  

1.      

2.      

3.      

4.      

 

2. Pedoman Penskoran 

Diisi dengan nilai A, B, C, atau D.  

A = Baik Sekali (90-100) 

B = Baik (80-89) 

C = Cukup (70-79) 

D = Kurang (< 70) 
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INSTRUMEN PENILAIAN KI. 3 

MELALUI TES TULIS (PILIHAN GANDA DAN URAIAN) 

 

1. Instrumen Penilaian  

A. Pilihan Ganda 

III. Berilah tanda silang (x) pada salah satu  jawaban yang tepat ! 

1. Adanya nama-nama yang baik dan Maha Indah bagi Allah hendaknya... 

a. Dihiraukan  d. Diamalkan 

b. Dipelajari  e. Dihilangkan 

c. Dilihat 

2. Menyerahkan segala urusan kepada Allah akan melahirkan sikap... 

a. Tawadhu  d. Taqwa 

b. Taqarrub  e. Tasammuh 

c. Tawakkal 

3. Arti dari Asmaul Husna Al-Mu’min... 

a. Maha Kuat  d. Maha Akhir 

b. Maha Mulia  e. Maha Bijak 

c. Maha Adil 

4. Dengan memahami makna dari sifat Al-Karim, maka seharusnya kita 

memiliki sikap berikut... 

a. Selalu meminta kepada Allah 

b. Mau melindungi sesama 
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c. Berbudi pekerti yang luhur 

d. Selalu berlindung kepada Allah 

e. Berhati-hati dalam bertindak 

5. Dengan memahami makna dari sifat Al-Mu’min, maka kita memiliki 

sikap berikut... 

a. Jujur dan adil 

b. Memberi rasa aman dan tenteram 

c. Memberi sedekah kepada orang miskin 

d. Memberi kebaikan dan keihlasan 

e. Memberi keadilan dan kepastiaan hukum 

6.  Di bawah ini adalah meneladani sifat Allah Al-Jami’, adalah ... 

a. Mempersatukan orang-orang yang berselisih 

b. Melaksanakan sholat berjamaah 

c. Mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi 

d. Memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan 

e. Berpartisipasi dalam kehidupan sosial 

7.  Wujud bagi Maha Adilnya Allah adalah bahwa Allah memposisikan 

semua manusia dengan... 

a. Berbeda-beda sesuai usianya 

b. Berbeda-beda sesuai dengan jenis kelaminnya  

c. Sama dan sederajad 

d. Sama tanpa membedakan tingkat keimanan 
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e. Sama tanpa membedakan tingkat ketaqwaan 

8.  Di bawah ini adalah Asmaul Husna kecuali... 

a. Al-Karim   d. Ar-Razaq 

b. Al-Muntaqil   e. Al-Wakil 

c. Al-Mu’min 

9.Meyakini bahwa hanya Allah yang hidup kekal sementara hidup kita 

akan berakhir dengan kematian adalah contoh sikap perwujudan dari 

Asmaul Husna... 

a. Al-Wakil   d. Al-Razaq 

b. Al-Akhir   e. Al-Bathin 

c. Al-Mattin 

10. Seseorang yang mengamalkan Asmaul Husna, maka balasannya 

adalah... 

a. Neraka   d. Kejayaan 

b. Makanan   e. Surga 

c. Kekayaan 

2. Kunci Jawaban 

1. D  6. A 

2. C  7. C 

3. E  8. B  

4. C  9. B 
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5. B  10.E 

3. Pedoman Penskoran 

Jumlah jawaban benar x 1 (maksimal 10 x1 = 10) 

4. Instrumen Penilaian 

B. Uraian 

I. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat! 

1. Tuliskan nilai-nilai yang terkandung dalam Asmaul Husna Al-Nafi’! 

2. Bagaimana penerapan Asmaul husna Al-Mattin ? 

3. Jelaskan tentang balasan bagi orang yang mengamalkan Asmaul 

Husna? 

4. Bagaimana sikap yang menunjukkan Asmaul Husna Al-Basith? 

5. Jelaskan makna dari Asmaul Husna Al-Karim serta berikan contoh 

penerapan dalam kehidupan sehari-hari! 

5.  Pedoman Penskoran 

No Rubrik Penilaian Skor 

1. 

Jika siswa mampu menjelaskan nilai-nilai yang terkandung 

dalam Asmaul Husna Al-Nafi’ dengan tepat dan sempurna. 

30 

Jika siswa mampu menjelaskan nilai-nilai yang terkandung 

dalam Asmaul Husna Al-Nafi’ kurang tepat. 
15 

Jika siswa menjelaskan nilai-nilai yang terkandung dalam 5 
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Asmaul Husna Al-Nafi’ tidak lengkap. 

2. 

Jika peserta didik menjelaskan penerapan Asmaul husna Al-

Mattin dengan benar dan lengkap. 

25 

Jika peserta didik menjelaskan penerapan Asmaul Husna Al-

Mattin kurang tepat. 

15 

Jika peserta didik menjelaskan penerapan Asmaul Husna Al-

Mattin tidak tepat 

5 

3. 

Jika siswa mampu menjelaskan balasan bagi orang yang 

mengamalkan Asmaul Husna dengan jawaban yang tepat dan 

sempurna. 

20 

Jika siswa menjelaskan balasan bagi orang yang 

mengamalkan Asmaul Husna dengan jawaban yang kurang 

tepat dan sempurna. 

15 

Jika siswa menjelaskan balasan bagi orang yang 

mengamalkan Asmaul Husna dengan jawaban yang tidak 

tepat dan sempurna. 

5 

4. 

Jika siswa mampu menuliskan jawaban sikap yang 

menunjukkan Asmaul Husna Al-Basithsecara tepat dan 

sempurna 

15 

Jika siswa menuliskan jawaban sikap yang menunjukkan 

Asmaul Husna Al-Basith kurang tepat dan lengkap 

10 
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Jika siswa menuliskan jawaban sikap yang menunjukkan 

Asmaul Husna Al-Basith tidak tepat 

5 

5. 

Jika siswa mampu menuliskan makna dari Asmaul Husna Al-

Karim serta dapat menuliskan contohnya secara benar dan 

sempurna 

20 

Jika siswa menuliskan makna dari Asmaul Husna Al-Karim 

serta dapat menuliskan contohnya kurang benar dan lengkap 

15 

Jika siswa menuliskan makna dari Asmaul Husna Al-Karim 

serta dapat menuliskan contohnya tidak benar. 

10 

 

Nilai =
Jumlah nilai skor yang diperoleh (pilihan ganda + uraian)

Jumlah skor maksimal
 x 100 
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KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL (KKM) PENCAPAIAN 

KOMPETENSI 

Judul PTK : Upaya Meningkatkan Antusiasme Belajar Siswa melalui 

Strategi Mind Map dan Crossword Puzzle dalam Mata Pelajaran 

Aqidah Akhlak Pokok Bahasan Asmaul Husna Kelas X di MA 

YPIP Panjeng Jenangan Ponorogo 

Satuan 

Pendidikan 
: 

MA YPIP Panjeng Jenangan Ponorogo 

Kelas/Semeste

r 
: 

X/2 

KD : 3.2 Menganalisis makna 10 Asmaul Husna: (Al-Kariim, Al-

Mu’min, Al-Wakiil, Al-Matiin, Al-Jami’, Al-‘Adl, An-Nafi’, 

Al-Basith, Al-Hafidz dan al-Akhiir) 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

: 3.2.4 Siswa mampu menjelaskan nilai-nilai yang terkandung 

dari penerapan ke-10 Asmaul Husna (Al-Kariim, Al-Mu’min, 

Al-Wakiil, Al-Matiin, Al-Jami’, Al-‘Adl, An-Nafi’, Al-Basith, Al-

Hafidz dan al-Akhiir) 

 

Nomor 

Indikato

r 

Aspek 

Kriteria Ketuntasan Minimal 

Kompleksit

as 

Daya 

Dukun

g 

Intak

e 

Siswa 

Rata

-rata 

Penilaia

n 

Selebara

n soal 

3.2.4 
Kogniti

f 
75 75 75 75 

Tes tulis 
Pilihan 
ganda 
dan 
Uraian 

15 soal 

Rata-rata nilai KKM dari semua indikator : 75 
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DOKUMENTASI PROSES PEMBELAJARAN DENGAN MENERAPKAN 

STRATEGI MIND MAP DAN CROSSWORD PUZZLE 

(Siklus II, Sabtu, 22 April 2017) 
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Lampiran 3 

 

 RPP SIKLUS 3 

1. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Kurikulum 2013 

2. Materi Pokok tentang Asmaul Husna (Fungsi dan Hikmah yang terkandung 

dalam Asmaul Husna) 

3. Lembar soal teka-teki silang 

4. Instrumen Penilaian KI.3 dan KI.4 

5. Instrumen observasi  

6. Lembar KKM 

7. Dokumentasi kegiatan pembelajaran. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Kurikulum 2013 

 

Nama sekolah : MA YPIP Panjeng Jenangan Ponorogo 

Mata pelajaran : Aqidah Akhlak 

Kelas/semester  : X/2 

Siklus : 3  

Materi pokok : Asmaul Husna 

Alokasi waktu : 2x45 JP 

 

A. Kompetensi Inti 

KI-1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

KI-2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, 

tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), 

santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai 

bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi 

secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 

menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

KI-3 : Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi 

pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif 



 
 

78 
 

berdasarkan rasa ingin tahunya  tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 

kemanusiaan,  kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait 

penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan 

prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat 

dan minatnya untuk memecahkan masalah. 

KI-4 : Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan 

ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya 

di sekolah secara mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif, 

dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.  

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

No. 

KD 
Kompetensi dasar 

No. 

Indikator 
Indikator 

1.2 Menghayati nilai-nilai 

yang terkandung dalam 

10 Asmaul Husna (Al-

Kariim, Al-Mu’min, Al-

Wakiil, Al-Matiin, Al-

Jami’, Al-‘Adl, An-Nafi’, 

Al-Basith, Al-Hafidz dan 

1.2.1 

 

 

1.2.2 

 

 

 

Siswa mampu menjawab 

salam yang diucapkan oleh 

guru. 

Siswa mampu mengucapkan 

basmalah sebelum 

melakukan pembelajaran di 

dalam kelas. 
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al-Akhiir)  

1.2.3 

 

 

 

 

1.2.4 

Siswa mampu mengucapkan 

istighfar ketika melakukan 

kesalahan dalam kegiatan 

pembelajaran. 

Siswa mampu mengucapkan 

hamdalah setelah melakukan 

kegiatan pembelajaran di 

kelas. 

2.2 Membiasakan diri untuk 

meneladani sifat Asmaul 

Husna : (Al-Kariim, Al-

Mu’min, Al-Wakiil, Al-

Matiin, Al-Jami’, Al-

‘Adl, An-Nafi’, Al-

Basith, Al-Hafidz dan al-

Akhiir) 

2.2.1 

 

 

2.2.2 

 

 

2.2.3 

 

 

Siswa dapat menunjukkan 

sikap  sopan santun ketika di 

dalam kelas. 

Siswa dapat menunjukkan 

sikap bertanggung jawab 

ketika di dalam kelas. 

Siswa dapat menunjukkan 

perilaku jujur ketika 

pembelajaran di dalam kelas.  

3.2 Menganalisis makna 10 

Asmaul Husna: (Al-

Kariim, Al-Mu’min, Al-

Wakiil, Al-Matiin, Al-

3.2.1 

 

 

3.2.2 

Siswa mampu menjelaskan 

pengertian Asmaul Husna 

Siswa mampu menunjukkan 

dalil naqli tentang Asmaul 
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Jami’, Al-‘Adl, An-Nafi’, 

Al-Basith, Al-Hafidz dan 

al-Akhiir) 

 

 

3.2.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Husna. 

Siswa mampu mnyebutkan 

10 Asmaul Husna (Al-

Kariim, Al-Mu’min, Al-

Wakiil, Al-Matiin, Al-Jami’, 

Al-‘Adl, An-Nafi’, Al-Basith, 

Al-Hafidz dan al-Akhiir) 

beserta makna dari dari 

masing-masing Asmaul 

Husna 

Siswa mampu menjelaskan 

nilai-nilai yang terkandung 

dari penerapan ke-10 Asmaul 

Husna (Al-Kariim, Al-

Mu’min, Al-Wakiil, Al-

Matiin, Al-Jami’, Al-‘Adl, 

An-Nafi’, Al-Basith, Al-

Hafidz dan al-Akhiir) 

Siswa mampu menyebutkan 

fungsi dari Asmaul Husna 

Siswa mampu menjelaskan 
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3.2.5 

 

 

3.2.6 

 

 

 

hikmah yang terkandung 

dalam Asmaul Husna 

4.2 Menghafalkan lafal-lafal 

Asmaul Husna 

4.2.1 

 

 

 

4.2.2 

 

Siswa mampu menerapkan 

perilaku perwujudan dari 

Asmaul Husna dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Siswa mampu menghafalkan 

lafal Asmaul Husna dengan 

baik dan benar. 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

Setelah melakukan pembelajaran melalui strategi mind map dan 

crossword puzzledan membaca buku siswa halaman 20, serta mengamati 

gambar yang telah ditempelkan, peserta didik dapat : 

4. Menjelaskan fungsi dari Asmaul Husna 

5. Menjelaskan hikmah yang terkandung dalam Asmaul Husna. 
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D. Materi Pembelajaran 

1. Fungsi dari Asmaul Husna 

2. Hikmah yang terkandung dalam Asmaul Husna 

E. Metode Pembelajaran 

1. Pendekatan  : Saintifik 

2. Metode/Strategi : Ceramah, Diskusi, mind map, Cross Word Puzzle. 

 

F. Media, Alat Dan Sumber Belajar 

1. Media 

a. Gambar tentang Asmaul Husna 

2. Alat 

a. Kertas HVS 

b. Kertas Plano 

c. Selotip 

d. Spidol 

e. Kertas Warna 

f. Buku Kehadiran 

3. Sumber Belajar  

a. Buku LKS Akidah Akhlak kelas X 
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G. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran  

1. Pendahuluan (15 menit) 

Alokasi 

Waktu 

Kegiatan Pembelajaran Berbasis 

PTK 

Metode/ 

Strategi 

Sumber/ 

Bahan/ Alat 

Tindakan Pengamatan 

1 menit Guru membuka 

pembelajaran 

dengan 

mengucapkan 

salam. 

   

1 menit Guru mengajak 

peserta didik untuk 

mengucapkan 

basmalah sebelum 

memulai pelajaran. 

   

1 menit Guru meminta 

ketua kelas untuk 

memimpin berdoa 

bersama. 

   

2 menit Guru melakukan 

absensi untuk 

  Buku 

Kehadiran/B
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mengecek 

kehadiran siswa 

uku Absent 

1 menit Guru meminta 

peserta didik untuk 

mengondisikan 

tempat duduk 

sebelum memulai 

pelajaran. 

   

8 menit Guru melakukan 

apersepsi dengan 

mengaitkan materi 

minggu lalu dengan 

materi yang akan 

dibahas. 

 Tanya 

Jawab, 

Ceramah 

 

1 menit Guru 

menyampaikan 

Tujuan 

Pembelajaran yang 

ingin dicapai. 
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2.  Kegiatan Inti (45 menit) 

Alokasi 

Waktu 

Kegiatan Pembelajaran Berbasis 

PTK 

Metode/ 

Strategi 

Sumber/ 

Bahan/ Alat 

Tindakan Pengamatan 

2 menit  Mengamati 

Meminta siswa 

untuk melihat 

gambar yang 

telah ditampilkan 

di depan. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. spidol 

5 menit  Menanya 

5. Meminta 

siswa untuk 

bertanya atau 

menanggapi 

gambar yang 

telah 

ditempelkan 

6. Melakukan 

aktivitas tanya 

jawab dengan 

 Mengamati 

antusiasme 

dan keaktifan 

belajar siswa 

dengan 

memberikan 

tanda 

centang (√) 

pada lembar 

observasi 

terstruktur. 
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peserta didik 

berkaitan 

dengan materi 

yang akan 

dibahas yakni 

Asmaul 

Husna. 

 Mengamati 

antusiasme 

belajar 

peserta didik 

yang 

meliputi: 

1. Antusias

me 

peserta 

didik 

dalam 

memperha

tikan 

penjelasan 

dari guru. 

2. Antusias

me 

peserta 

didik 

dalam 

bekerja 

2. Buku 

LKS 

Aqidah 

Akhlak 

3. Lembar 

soal teka-

teki silang 

4. Kertas 

plano 

5. Kertas 

warna 

6. Selotip 

15 

menit 

 Eksplorasi 

1. Guru 

menjelaskan 

materi secara 

singkat 

tentang fungsi 

dan hikmah 

yang 

terkandung 

dalam Asmaul 

Husna. 

2. Meminta 

siswa untuk 

berpasangan 

 

Ceramah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mind 

map 
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dengan teman 

sebangkunya 

3. Menugaskan 

salah satu 

siswa dari 

pasangan itu 

menceritakan 

materi yang 

baru diterima 

dari guru dan 

pasangannya 

mendengar 

sambil 

membuat 

catatan-catatan 

kecil, 

kemudian 

berganti peran 

begitu juga 

kelompok 

lainnya. 

sama. 

3. Antusias

me 

peserta 

didik 

dalam 

merespon 

aktivitas 

pembelaja

ran 

 Mengamati 

keaktifan 

belajar 

peserta didik 

yang 

meliputi: 

1. Keaktifan 

peserta 

didik 

dalam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crosswo

rd puzzle 
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4. Membagi 

siswa ke 

dalam 3 

kelompok. 

5. Masing-

masing 

kelompok 

mendapat satu 

lembar kertas 

yang berisi 

soal teka-teki 

silang 

berkaitan 

materi yang 

telah dibahas. 

6. Meminta 

masing-

masing 

kelompok 

untuk 

berlomba 

memecah

kan 

masalah. 

2. Keaktifan 

peserta 

didik 

dalam 

berdiskusi

. 

3. Keaktifan 

peserta 

didik 

dalam 

memprese

ntasikan 

hasil 

temuan di 

depan 

kelas. 
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menyelesaikan 

soal teka-teki 

silang dengan 

cepat dan 

benar. 

15 

menit 

 Asosiasi 

1. Setiap 

kelompok 

menganalisis 

serta 

mendiskusik

an materi 

yang telah 

diberikan 

oleh guru. 

2. Setiap 

kelompok 

menulis 

temuan hasil 

diskusi 

materi di 
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lembar 

kertas yang 

disediakan 

oleh Guru.  

8 menit  Mengkomunik

asikan 

6. Mempresenta

sikan hasil 

diskusi dari 

masing-

masing 

kelompok. 

7. Kelompok 

lain diminta 

mendengarka

n dan 

menyimpulka

n materi 

presentasi. 
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3.   Kegiatan Penutup (25 menit) 

Alokasi 

Waktu 

Kegiatan Pembelajaran Berbasis 

PTK 
Metode/ 

Strategi 

Sumber/ 

Bahan/ 

Alat Tindakan Pengamatan 

5 menit Guru memberikan 

klarifikasi terkait 

materi yang telah 

dibahas tentang 

Asmaul Husna. 

 Ceramah Papan tulis 

Spidol 

23 

menit 

Memberikan 

lembar soal 

evaluasi untuk 

mengetahui 

kemampuan siswa 

berdasarkan materi 

yang telah dibahas. 

Mencatat hasil 

perolehan nilai 

dari masing-

masing siswa. 

 Lembar 

Soal 

evaluasi Tes 

Tulis (Soal 

Pilihan 

Ganda dan 

soal uraian) 

1 menit  Guru mengakhiri 

pembelajaran 

dengan mengucap 

hamdalah 
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1 menit Guru 

mengucapkan 

salam dan 

kemudian 

meninggalkan 

ruang kelas.  

   

 

I. Penilaian 

a. Penilaian KI. 3 : Penilaian Tes 

 Instrumen Soal Pilihan Ganda dan Uraian 

 Kunci Jawaban 

 Pedoman Penskoran 

b. Penilaian KI. 4 : Penilaian Praktek 

 Instrumen Penilaian Praktek 

 Pedoman Penskoran 

 

Mengetahui 

Guru Mata Pelajaran 

 

Warianto, S.Pd.I 

 

 

 

 

 

Ponorogo, 26 April 2017 

Peneliti 

 

 

Ani Ristiana 
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Materi Pokok “Asmaul Husna” 

(Siklus III) 

A. Fungsi Asmaul Husna 

1. Sebagai media dzikir, sarana untuk mengingat dan mendekatkan diri kepada 

Allah SWT. 

2. Sebagai media pengenalan terhadap Allah SWT (ma’rifatullah) dengan segala 

kesempurnaannya. 

3. Sebagai penenang hati, artinya semakin banyak menyebut nama-Nya akan 

semakin tenang hatinya. 

4. Sebagai pendorong rasa cinta (mahabbah) kepada Allah karena semakin 

sering seseorang menyebut nama-Nya, semakin tumbuh rasa cinta kepada-

Nya. 

5. Sebagai pembuka doa yang relevan dengan isi doa. 

 

B. Hikmah yang terkandung dalam Asmaul Husna 

1. Memiliki keluhuran budi. 

2. Menjadi manusia yang dapat memberikan keamanan untuk makhluk lain. 

3. Hidup optmis, karena Allah akan menolong makhluk-Nya yang mengalami 

masalah dalam tugasnya. 

4. Menjadi manusia yang teguh pendirian dalam menegakkan kebenaran dan 

kejujuran. 
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5. Mempersiapkan diri untuk berkumpul di padang  mahsyar untuk 

mempertanggungjawabkan perbuatannya di dunia, serta menjadi katalisator 

terbentuknya persatuan dan kesatuan umat agar terbentuk kehidupan yang 

harmonis. 

6. Menjadi manusia yang yakin bahwa Allah Maha Tahu apa yang kita butuhkan 

sehingga kita menjadi manusia yang siap mendapat ujian syukur maupun ujian 

sabar dari Allah 

7. Menjadi manusia yang bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. 
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LEMBAR SOAL TEKA-TEKI SILANG 

(Siklus III) 

              

     

3.
 

        

 

1.
 

   

  

     

  

  

 

  

   

  

    

  
6.
 

  

 

  

   

  

    

    

  
2.
                           

 

  

   

  

     

  

  

 

  

   

  

  

5.
           

     

  

     

  

  

     

  

        

  

7.
   

8.
     

       

    

    

        

    

    

        

    

  

  

10.
 

      

    

  

  

  

      

  

9.
           

       

 

 

 

Pertanyaan ! 

Menurun : 

1.  Dengan beriman kepada Asmaul Husna Al-Basith, bahwa  Allah SWT telah 

melapangkan ... bagi manusia. 

3.  Salah satu fungsi Asmaul Husna. 

4.  Rasa cinta kepada Allah SWT. 

6.  Allah SWT mengumpulkan semua manusia di hari kiamat karena Allah 

memiliki Asmaul Husna.. 

8.  Fungsi Asmaul Husna sebagai sarana untuk mengingat Allah. 
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10. Fungsi Asmaul Husna sebagai pembuka suatu permintaan. 

Mendatar : 

2.  Hikmah yang dapat diambil dari Asmaul Husna Al-Akhir 

5.  Segala sesuatu yang dapat kita ambil dari Asmaul Husna. 

7.  Fungsi Asmaul Husna sebagai perantara pengenalan terhadap Allah 

9.  Allah mengharamkan ... bagi orang yang mengamalkan Asmaul Husna 

 

Kunci Jawaban ! 

Menurun :     Mendatar: 

1.  Rezeki     2. Bertanggung Jawab 

3.  Penenang Hati    5. Hikmah 

4.  Mahabbah    7. Media     

6.  Al-Jami’    9. Neraka 

8.  Dzikir 

10. Doa 
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INSTRUMEN PENILAIAN KI. 3 

MELALUI TES TULIS (PILIHAN GANDA DAN URAIAN) 

 

1. Instrumen Penilaian  

A. Pilihan Ganda 

I. Berilah tanda silang (x) pada salah satu  jawaban yang tepat ! 

1. Sesuatu yang dapat kita ambil dari Asmaul Husna disebut... 

a. manfaat  d. hadiah 

b. fungsi  e. pertolongan 

c. hikmah 

2. Kita dapat mengenal Allah melalui nama-nama yang terkandung dalam 

Asmaul Husna. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa Asmaul Husna 

berfungsi... 

a. Sebagai metode  d. Sebagai hikmah 

b. Sebagai media  e. Sebagai amalan 

c. Sebagai cara 

3. Semakin banyak menyebut nama-Nya akan semakin tenang hatinya. Hal 

itu disebutkan sesuai dengan fungsi Asmaul Husna.. 

a. Sebagai obat   d. Sebagai penghibur 

b. Sebagai penolong  e. Sebagai penenang hati 

c. Sebagai penawar 

4. Asmaul Husna dapat digunakan sebagai media dzikir. Hal itu karena... 
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a. Senantiasa mengingat dan mendekatkan diri kepada Allah SWT 

b. Senantiasa Beribadah kepada Allah SWT 

c. Senantiasa berkomunikasi dengan Allah SWT 

d. Senantiasa berlindung kepada Allah WT 

e. Senantiasa Mencintai Allah SWT 

5. Dengan selalu berdzikir kepada Allah, maka ... 

a. menambah kekayaan 

b. Menambah ketaqwaan 

c. Menambah pengetahuan 

d. Memberi rasa aman 

e. Memberi kenikmatan 

6.  Allah SWT tidak membeda-bedakan makhluknya. Kaya, miskin, pintar, 

bodoh dimata Allah tetap sama karena Allah memiliki Asmaul Husna... 

a. Al-Mattin 

b. Al-Karim 

c. Al-Adl 

d. Al-Karim 

e. Al-Akhir 

7.  Allah SWT senantiasa memberikan rasa aman di hati, sehingga manusia 

akan terhindar dari rasa gelisah, takut dan cemas. Hal tersebut karena 

Allah memiliki Asmaul Husna... 

a. Al-Mattin 
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b. Al-Karim 

c. Al-Adl 

d. Al-Mu’min 

e. Al-Wakil 

8.  Di bawah ini hikmah yang dapat diambil dari Asmaul Husna Al-

Kariim... 

a. Memiliki keluhuran budi    

b. Memiliki hati yang kuat   

c. Memiliki kaki dan tangan yang tangguh 

d. Memiliki Teman yang banyak 

e. Memiliki uang yang melimpah 

9.Menjadi manusia yang teguh pendirian dalam menegakkan kebenaran 

adalah hikmah yang terkandung dalam Asmaul Husna... 

a. Al-Wakil   d. Al-Razaq 

b. Al-Akhir   e. Al-Bathin 

c. Al-Mattin 

10. Selalu hidup optimis adalah hikmah yang dapat kita ambil dari Asmaul 

Husna... 

a. Al-Wakil   d. Al-Razaq 

b. Al-Akhir   e. Al-Bathin 

c. Al-Mattin 
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2. Kunci Jawaban 

1. C  6. C 

2. B  7. D 

3. E  8. A  

4. A  9. C 

5. B  10.A 

 

3. Pedoman Penskoran 

Jumlah jawaban benar x 1 (maksimal 10 x1 = 10) 

 

4. Instrumen Penilaian 

B. Uraian 

II. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat! 

1. Jelaskan maksud dari fungsi Asmaul Husna sebagai pendorong rasa 

cinta (mahabbah) kepada Allah! 

2. Bagaimana cara mengenalkan Allah melalui Asmaul Husna ? 

3. Jelaskan bahwa Allah sebagai penenang bagi semua hati manusia ? 

4. Apa hikmah yang dapat diperoleh dari Asmaul Husna Al-Jami’ ? 

5. Apa hikmah yang dapat diperoleh dari Asmaul Husna Al-Hafidz! 
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5.  Pedoman Penskoran 

No Rubrik Penilaian Skor 

1. 

Jika siswa mampu menjelaskan fungsi Asmaul Husna sebagai 

pendorong rasa cinta (mahabbah) kepada Allah dengan tepat 

dan sempurna. 

30 

Jika siswa menjelaskan fungsi Asmaul Husna sebagai 

pendorong rasa cinta (mahabbah) kepada Allah kurang tepat. 

15 

Jika siswa menjelaskan fungsi Asmaul Husna sebagai 

pendorong rasa cinta (mahabbah) kepada Allah tidak lengkap. 

5 

2. 

Jika peserta didik mampu menjelaskan cara mengenalkan 

Allah melalui Asmaul Husna dengan benar dan lengkap. 

25 

Jika peserta didik menjelaskan cara mengenalkan Allah 

melalui Asmaul Husna kurang tepat. 

15 

Jika peserta didik menjelaskan cara mengenalkan Allah 

melalui Asmaul Husna tidak tepat 

5 

3. 

Jika siswa mampu memberikan jawaban bahwaAllah sebagai 

penenang bagi semua hati manusia dengan tepat dan 

sempurna. 

20 

Jika siswa memberikan jawaban bahwaAllah sebagai 

penenang bagi semua hati manusia dengan jawaban yang 

15 
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kurang tepat dan sempurna. 

Jika siswa memberikan jawaban bahwaAllah sebagai 

penenang bagi semua hati manusia dengan jawaban yang 

tidak tepat dan sempurna. 

5 

4. 

Jika siswa mampu menuliskan hikmah yang dapat diperoleh 

dari Asmaul Husna Al-Jami’ secara tepat dan sempurna 

15 

Jika siswa menuliskan hikmah yang dapat diperoleh dari 

Asmaul Husna Al-Jami’ kurang tepat dan lengkap 

10 

Jika siswa menuliskan hikmah yang dapat diperoleh dari 

Asmaul Husna Al-Jami’ tidak tepat 

5 

5. 

Jika siswa mampu menuliskan hikmah yang dapat diperoleh 

dari Asmaul Husna Al-Hafidz secara benar dan sempurna 

20 

Jika siswa menuliskan hikmah yang dapat diperoleh dari 

Asmaul Husna Al-Hafidz kurang benar dan lengkap 

15 

Jika siswa menuliskan hikmah yang dapat diperoleh dari 

Asmaul Husna Al-Hafidz tidak benar. 

10 

 

Nilai =
Jumlah nilai skor yang diperoleh (pilihan ganda + uraian)

Jumlah skor maksimal
 x 100 
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INSTRUMEN PENILAIAN KI. 4 

MELALUI PENILAIAN PRAKTEK 

 

1. Instrumen Penilaian Proyek 

Menghafalkan lafal ke-99 Asmaul Husna 

No Nama Siswa 

Aspek yang dinilai Jumla

h 

Nilai 

Rata

-

Rata 
Kelancaran Sistematis Ketepatan 

1.       

2.       

 

2. Pedoman Penskoran 

Skor 4 : Apabila kriteria yang dinilai sangat tepat dan sesuai dengan kaidah. 

Skor 3 : Apabila kriteria yang dinilai terdapat beberapa kekurangan. 

Skor 2 : Apabila kriteria yang dinilai terdapat banyak kesalaahan. 

Skor 1 : Apabila kriteria yang dinilai tidak tepat dan tidak sesuai dengan kaidah.  

N =
Skor  Perolehan

Skor  Maksimal
x 100 
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KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL (KKM) PENCAPAIAN 

KOMPETENSI 

Judul PTK : Upaya Meningkatkan Antusiasme Belajar Siswa melalui 

Strategi Mind Map dan Crossword Puzzle dalam Mata Pelajaran 

Aqidah Akhlak Pokok Bahasan Asmaul Husna Kelas X di MA 

YPIP Panjeng Jenangan Ponorogo 

Satuan 

Pendidikan 
: 

MA YPIP Panjeng Jenangan Ponorogo 

Kelas/Semeste

r 
: 

X/2 

KD : 3.2 Menganalisis makna 10 Asmaul Husna: (Al-Kariim, Al-

Mu’min, Al-Wakiil, Al-Matiin, Al-Jami’, Al-‘Adl, An-Nafi’, 

Al-Basith, Al-Hafidz dan al-Akhiir) 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

: 3.2.5 Siswa mampu menyebutkan fungsi dari Asmaul Husna 

3.2.6 Siswa mampu menjelaskan hikmah yang terkandung 

dalam Asmaul Husna 

 

Nomor 

Indikato

r 

Aspek 

Kriteria Ketuntasan Minimal 

Kompleksit

as 

Daya 

Dukun

g 

Intak

e 

Siswa 

Rata

-rata 

Penilaia

n 

Selebara

n soal 

3.2.5 
3.2.6 

 

Kogniti
f 

75 75 75 75 

Tes tulis 
Pilihan 
ganda 
dan 
Uraian 

15 soal 

Rata-rata nilai KKM dari semua indikator : 75 
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DOKUMENTASI PROSES PEMBELAJARAN DENGAN MENERAPKAN 

STRATEGI MIND MAP DAN CROSSWORD PUZZLE 

(Siklus III, Sabtu, 29 April 2017) 
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Lampiran 4 

LEMBAR PEDOMAN WAWANCARA DENGAN KEPALA SEKOLAH 

MA YPIP PANJENG JENANGAN PONOROGO 

 

Nama Informan  : Erwin Trianto, S.Kom S.Pd 

Hari/Tanggal   : Kamis, 23 Maret 2017 

Tempat wawancara  : Ruang aula MA YPIP 

Waktu wawancara  : 13.00 WIB 

1. Berapa jumlah pendidik khususnya yang mengajar pada mata pelajaran PAI di 

Madrasah Aliyah YPIP Panjeng ? 

Jawab : Ada 4 guru yang mengajar pada mata pelajaran PAI dimana ke-4 

guru tersebut mengajar di kelas X, XI, dan XII. 

2. Apa latar belakang pendidikan para guru mata pelajaran PAI di MA YPIP 

Panjeng ? 

Jawab : Semua guru PAI di madrasah sudah memiliki kualifikasi S-1 dengan 

jurusan Pendidikan Agama Islam. 

3. Bagaimana proses kegiatan belajar mengajar yang telah dilakukan selama ini ? 

Jawab : Pelaksanaan KBM selama ini sudah berjalan dengan baik. Para 

pendidik juga sudah mengajar dengan menggunakan perangkat 

yang harus dimiliki seperti silabus, prota, promes dan RPP 

meskipun belum semua guru memilki perangkat pembelajaran 
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tersebut. Kemudian pergantian kurikulum KTSP menjadi K13 

menjadi tantangan tersendiri bagi terselenggaranya KBM. 

4. Apakah ada hambatan dalam pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan di kelas 

khususnya bagi para guru PAI di MA YPIP Panjeng? 

Jawab : Dalam pelaksanaan pembelajaran di suatu lembaga tentunya selalu 

ada suatu masalah yang menghambat pelaksanaan KBM. Seperti 

yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa pergantian kurikulum 

KTSP 2006 menjadi K13 menjadi hambatan bagi terselenggaranya 

KBM dimana para pendidik belum terlalu memahami bagaimana 

pelaksanaan kegiatan belajar dengan kurikulum 2013. Kemudian, 

kurangnya keterampilan pendidik dalam mengembangkan 

pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, Selain itu 

kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung dalam 

pelaksanaan KBM 

5. Bagaimana Bapak mengatasi hambatan-hambatan yang ada dalam meningkatkan 

kualitas kegiatan belajar mengajar di kelas?  

Jawab : Mengadakan evaluasi dengan para pendidik berkaitan dengan 

pencapaian hasil KBM yang telah dilaksanakan. Memotivasi serta 

terus memberikan dukungan guna meningkatkan mutu kerja para 

pendidik. Berusaha selalu melengkapi apa yang dibutuhkan dalam 

aktivitas pembelajaran di dalam kelas serta memantau 
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perkembangan proses pembelajaran yang dilakukan secara 

berkesinambungan. 
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Lampiran 5 

LEMBAR PEDOMAN WAWANCARA DENGAN GURU MATA 

PELAJARAN AQIDAH AKHLAK 

MA YPIP PANJENG JENANGAN PONOROGO 

 

Nama Informan  : Bapak Warianto, S.Pd.I  

Hari/Tanggal   : Sabtu, 25 Maret 2017 

Tempat wawancara  : Ruang Kantor guru  

Waktu wawancara  : 08.00 WIB 

1. Apa latar belakang pendidikan bapak ? 

Jawab : S1 Pendidikan Agama Islam 

2. Berapa lama bapak mengajar mata pelajaran aqidah akhlak di MA YPIP 

Panjeng? 

Jawab : Sudah sejak 13 tahun. 

3. Metode apa saja yang telah bapak gunakan saat mengajar di kelas ?  

Jawab : Ceramah, diskusi, tanya jawab 

4. Media apa saja yang bapak gunakan dalam menyampaikan materi di dalam 

kelas? 

Jawab : Tidak pernah menggunakan media, sesekali pernah menggunakan 

laptop dan LCD Proyektor. 
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5. Apa saja kendala yang bapak alami selama mengajar aqidah akhlak di MA YPIP 

Panjeng ? 

Jawab : Banyak kendala yang saya alami ketika mengajar di kelas. 

Kendala tersebut misalnya kurangnya antusias mereka dalam 

belajar, kurangnya kesadaran siswa tentang pentingnya belajar, 

kurang aktif dalam menanggapi pembelajaran di kelas. Kemudian 

latar belakang pendidikan dari peserta didik itu sendiri berasal dari 

sekolah umum (SMP) dimana pengetahuan agamanya sangat 

kurang dan belum adanya pembiasaan terhadap materi tentang 

keagamaan. Selain itu, karakter dari masing-masing anak berbeda-

beda sehingga memerlukan cara pemahaman yang berbeda pula 

terhadap karakter siswa. 

6. Bagaimana Bapak mengatasi kendala yang ada selama mengajar aqidah akhlak di 

MA YPIP Panjeng ? 

Jawab : Perlu adanya kerja sama antara guru, orang tua, siswa agar tujuan 

pembelajaran aqidah akhlak dapat tercapai dan bisa diterapkan 

dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, dukungan dan motivasi 

juga sangat diperlukan untuk meningkatkan semangat mereka 

dalam belajar. 

7. Bagaimana antusiasme belajar siswa selama kegiatan pembelajaran dalam mata 

pelajaran aqidah akhlak khususnya pada pokok bahasan Asmaul Husna ? 
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Jawab : Belum ada siswa yang menunjukkan antusiasme secara signifikan 

selama kegiatan pembelajaran. Terkadang siswa antusias ketika 

menerima materi yang hanya disukai saja, dan untuk materi lain, 

biasa saja. 

8. Bagaimana keaktifan peserta didik selama pembelajaran dilakukan ? 

Jawab : Untuk keaktifan, hanya beberapa siswa saja yang aktif terlibat 

dalam kegiatan pembelajaran. Mayoritas dari mereka lebih 

memilih diam dan hanya mendengarkan penjelasan dari guru 

ataupun diam ketika ada materi yang belum dipahami. 

9. Apakah bapak pernah menerapkan strategi mind map dan crossword puzzle saat 

mengajar? 

Jawab : Belum pernah 
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Lampiran 6 

LEMBAR PEDOMAN WAWANCARA DENGAN SISWA  

MA YPIP PANJENG JENANGAN PONOROGO 

(Pra-Penelitian) 

 

Nama Siswi   : Diana Ratnasari 

Hari/Tanggal   : Sabtu, 18 Maret 2017 

Waktu wawancara  : 11.00 WIB 

Tempat wawancara  : Ruang kelas X 

1. Bagaimana menurut pendapatmu tentang mata pelajaran Aqidah Akhlak di kelas ? 

Jawab : Gampang-gampang susah. tergantung materi yang diajarkan. 

2. Bagaimana perasaanmu ketika bapak guru mengajar di kelas ?  

Jawab : Biasa saja. Kurang membangun semangat para siswa.  

3. Bagaimana hasil belajar mata pelajaran aqidah akhlak yang kamu peroleh ? 

Jawab : Selama ini masih di atas KKM, namun juga pernah mendapat nilai 

di bawah KKM dan belum pernah mendapat nilai 90 ke atas. 

4. Apakah kamu dapat memahami materi Asmaul Husna dengan baik yang telah 

dijelaskan oleh guru ? 

Jawab : Lumayan, tetapi mudah lupa dan terkadang juga bingung yang 

dijelaskan oleh bapak guru. 
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5. Jika ada materi yang kurang jelas, apa tindakan yang kamu lakukan ? 

Jawab : Lebih sering diam dan mengurungkan niat dalam bertanya. Takut 

dan belum terbiasa bertanya kepada bapak guru saat pembelajaran 

di kelas. 

6. Apakah cara mengajar yang telah dilakukan oleh guru mata pelajaran aqidah 

akhlak sudah baik dan membuat kamu dapat memahami materi yang disampaikan 

? 

Jawab : Belum, karena cara mengajarnya sama di setiap pertemuan. Sudah 

bisa ditebak, yaitu berceramah, terkadang bercerita dan juga 

presentasi di depan kelas. 

7. Apakah guru mata pelajaran aqidah akhlak sudah pernah menerapkan strategi  

mind map dan crossword puzzle? 

Jawab : Belum pernah 
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Lampiran 7 

LEMBAR PEDOMAN WAWANCARA DENGAN SISWA  

MA YPIP PANJENG JENANGAN PONOROGO 

(Pra-Penelitian) 

 

Nama Siswa   : Trio Anggara 

Hari/Tanggal   : Sabtu, 18 Maret 2017 

Tempat wawancara  : Ruang kelas X 

Waktu wawancara  : 11.00 WIB 

1. Bagaimana menurut pendapatmu tentang mata pelajaran aqidah akhlak di kelas ? 

Jawab : Biasa saja. 

2. Bagaimana perasaanmu ketika bapak guru mengajar di kelas ? 

Jawab : Kurang menyenangkan. Selalu mengantuk ketika di kelas dan 

kurang membangkitkan semangat belajar.  

3. Bagaimana hasil belajar mata pelajaran aqidah akhlak yang kamu peroleh ? 

Jawab : Sering remidi. Nilai yang saya peroleh sering di bawah KKM 

4. Apakah kamu dapat memahami materi Asmaul Husna dengan baik yang telah 

dijelaskan oleh guru ? 

Jawab : Masih belum terlalu paham dengan penjelasan yang sudah bapak 

guru berikan. Masih sering lupa terhadap materi yang sudah 

dijelaskan. 
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5. Jika ada materi yang kurang jelas, apa tindakan yang kamu lakukan ? 

Jawab : Diam saja. Namun jika guru memberikan kesempatan bertanya, 

terkadang saya ingin bertanya namun sering saya urungkan niat 

saya untuk bertanya, karena belum terbiasa dalam bertanya pada 

guru. 

6. Apakah cara mengajar yang telah dilakukan oleh guru mata pelajaran aqidah 

akhlak sudah baik dan membuat kamu dapat memahami materi yang disampaikan 

? 

Jawab : Belum, karena cara mengajar bapak guru kurang menyenangkan, 

membuat saya kurang begitu memahami materi yang dijelaskan. 

Pada akhirnya hasil perolehan nilai yang saya dapatkan kurang 

maksimal. 

7. Apakah guru mata pelajaran aqidah akhlak sudah pernah menerapkan strategi  

mind map dan crossword puzzle ? 

Jawab : Belum pernah 
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Lampiran 8 

LEMBAR PEDOMAN WAWANCARA DENGAN SISWA  

MA YPIP PANJENG JENANGAN PONOROGO 

(Pasca Penelitian) 

 

Nama Siswa   : Diana Ratnasari 

Hari/Tanggal   : Senin, 15 Mei 2017 

Tempat Wawancara  : Ruang Kelas X 

Waktu Wawancara  : 09.15 WIB 

1. Bagaimana menurut pendapatmu tentang pembelajaran yang telah kamu ikuti ? 

Jawab : Sangat menyenangkan. Bisa lebih aktif, semangat dan mudah 

memahami materi yang dibahas yakni Asmaul Husna. 

2. Apakah kamu senang belajar dengan menggunakan strategi mind map dan 

crossword puzzle ? 

Jawab : Senang sekali, karena kami merasa tidak sedang belajar. Justru 

kami merasa sedang bermain atau bisa dikatakan belajar sambil 

bermain. Selain itu, medianya bermacam-macam dan tidak mudah 

bosan. kami juga lebih aktif dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran di dalam kelas. 

3. Apakah kalian merasa lebih antusias dalam pembelajaran di kelas ?  

Jawab : Antusias sekali. Banyak pengalaman yang kami dapat selama 
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pembelajaran. lebih mudah memahami materi sehingga mudah 

diingat. 

4. Bagaimana peran serta kamu di kelas saat pembelajaran setelah strategi  mind 

map dan crossword puzzle diterapkan? 

Jawab : Saya lebih aktif di kelas karena mampu memecahkan 

permasalahan bersama kelompok. Selain itu strategi yang 

digunakan seperti game sehingga asik dan menarik. 

5. Apakah ada perbedaan aktivitas pembelajaran yang dilakukan sebelum 

menerapkan mind map dan crossword puzzle dan sesudah menerapkan mind map 

dan crossword puzzle ? 

Jawab : Ada perbedaan, yang sebelumnya siswa lebih banyak diam, 

kurang percaya diri dan kurang aktif dalam mengikuti kegiatan 

belajar di kelas. Selalu mengantuk, dan merasa jenuh saat guru 

menjelaskan materi. Setelah diterapkannya strategi mind map dan 

crossword puzzle, kami sedikit demi sedikit mulai menunjukkan 

peningkatan dalam belajar. 

6. Bagaimana tingkat pemahaman kamu terhadap materi Asmaul Husna pada mata 

pelajaran Aqidah Akhlak dengan menerapkan strategi mind map dan crossword 

puzzle? 

Jawab : Saya bisa lebih paham dan materipun lebih mudah untuk diingat 

karena belajar menggunakan peta pikiran yang catatannya simple 
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dan mudah dipahami. 

7. Bagaimana hasil belajar/perolehan nilai kamu kamu terhadap materi Asmaul 

Husna pada mata pelajaran Aqidah Akhlak dengan menerapkan strategi mind 

map dan crossword puzzle? 

Jawab : Ada peningkatan perolehan nilai dari pada nilai saya sebelumnya. 
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Lampiran 9 

LEMBAR PEDOMAN WAWANCARA DENGAN SISWA  

MA YPIP PANJENG JENANGAN PONOROGO 

(Pasca Penelitian) 

 

Nama Siswa   : Trio Anggara 

Hari/Tanggal   : Senin, 15 Mei 2017 

Tempat Wawancara  : Ruang Kelas X 

Waktu Wawancara  : 09.15 WIB 

1. Bagaimana menurut pendapatmu tentang pembelajaran yang telah kamu ikuti ? 

Jawab : Sangat seru, tidak membuat jenuh dan menyenangkan. 

2. Apakah kamu senang belajar dengan menggunakan strategi mind map dan 

crossword puzzle ? 

Jawab : Senang, karena belajar jadi lebih semangat, tidak membosankan, 

asik dan menyenangkan 

3. Apakah kamu merasa lebih antusias dalam pembelajaran di kelas ? 

Jawab : Iya, pelajaran aqidah akhlak menjadi semakin mudah dan 

mengasikkan. 

4. Bagaimana peran serta kamu di kelas saat pembelajaran setelah strategi  mind 

map dan crossword puzzle diterapkan? 

Jawab : Saya ikut berperan dalam pembelajaran di kelas, karena siswa 



 
 

120 
 

disini diminta untuk menemukan sendiri pengetahuan yang 

dibahas. Jadi tidak membosankan. 

5. Apakah ada perbedaan aktivitas pembelajaran yang dilakukan sebelum 

menerapkan mind map dan crossword puzzle dan sesudah menerapkan mind map 

dan crossword puzzle ?? 

Jawab : Ada, saya dan siswa lain menjadi lebih bersemangat dalam 

aktivitas belajar di kelas. Bisa berperan aktif yang sebelumnya 

kebanyakan siswa sangat pasif karena bapak guru terus yang 

berceramah. 

6. Bagaimana tingkat pemahaman kamu terhadap materi Asmaul Husna pada mata 

pelajaran aqidah akhlak dengan menerapkan strategi mind map dan crossword 

puzzle? 

Jawab : Lebih mudah dalam memahami materi yang disampaikan. 

Sehingga mudah dalam mengerjakan soal evaluasi setelah kegiatan 

pembelajaran. 

7. Bagaimana hasil belajar/perolehan nilai kamu terhadap materi Asmaul Husna 

pada mata pelajaran aqidah akhlak dengan menerapkan strategi mind map dan 

crossword puzzle? 

Jawab : Ada, nilai saya lebih baik dibandingkan sebelumnya.  
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Lampiran 10 

CATATAN LAPANGAN  

PENELITIAN TINDAKAN KELAS 

 

Tempat Penelitian  : MA YPIP Panjeng Jenangan Ponorogo  

Hari/Tanggal   : Sabtu, 04 Maret 2017 

Kegiatan   : Pembelajaran aqidah akhlak  

Waktu    : 07.45 WIB 

 

1. Proses Pembelajaran 

Tepat pukul 07.45, kegiatan pembelajaran mata pelajaran aqidah akhlak 

dimulai. Guru memasuki ruang kelas dengan melakukan kegiatan awal memberi 

salam, berdoa dan mengecek kehadiran siswa. Kemudian, guru memulai 

membahas materi pagi itu dengan pokok bahasan Asmaul Husna yang 10 (Al-

Kariim, Al-Mu’min, Al-Wakiil, Al-Matiin, Al-Jami’, Al-‘Adl, An-Nafi’, Al-Basith, 

Al-Hafidz dan al-Akhiir).  

Guru menjelaskan materi dengan metode konvensional yakni berceramah. 

Kurang lebih 30 menit selama pembelajaran berlangsung, terdapat beberapa siswa 

yang mulai mengalihkan perhatiannya dengan bermain hape, berbicara dengan 

teman sebangkunya, bahkan ada pula yang mengantuk dan memilih untuk 

menyandarkan kepalanya di atas meja. Sesekali mereka bergegas dengan posisi 

siap mendengarkan penjelasan dari guru kembali ketika pandangan guru diarahkan 
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pada anak yang tidak memperhatikan guru. Namun ketika guru melanjutkan 

menjelaskan materi, siswa kembali mengalihkan perhatiannya dengan hal lain. 

Sesekali, guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya mengenai 

materi yang belum dipahami, namun siswa hanya diam dan kurang menanggapi 

pertanyaan dari guru.  

Kemudian, guru memberikan pertanyaan terkait dengan materi yang telah 

dibahas, dan hanya satu, dua siswa saja yang mampu menjawab pertanyaan dari 

guru, itupun secara malu-malu dan kurang percaya diri atas jawabannya. 

Selanjutnya pembelajaran dilanjutkan dengan berdiskusi dan presentasi di depan 

kelas. 

2. Refleksi 

Berdasarkan hasil pengamatan pertama di atas, ditemukan banyak permasalahan 

dalam kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Permasalahan itu diantaranya 

adalah : 

1. Kurangnya kreatifitas guru dalam mengembangkan pembelajaran secara efektif. 

2. Kurangnya keterampilan guru  dalam mengajar siswa di kelas. 

3. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang kurang menyenangkan. 

4. Kurangnya antusiasme belajar siswa dalam mengikuti pembelajaran di dalam 

kelas. 

5. Guru yang cenderung mendominasi kelas sehingga kurang memberikan 

kesempatan kepada peserta didik untuk ikut berpartisipasi aktif dalam 

pembelajaran. 



 
 

123 
 

Lampiran 11 

CATATAN LAPANGAN  

PENELITIAN TINDAKAN KELAS 

 

Tempat Penelitian  : MA YPIP Panjeng Jenangan Ponorogo 

Hari/Tanggal   : Sabtu, 11 Maret 2017 

Kegiatan   : Pembelajaran aqidah akhlak  

Waktu    : 07.45 WIB 

 

1. Proses Pembelajaran 

Pembelajaran aqidah akhlak dimulai seperti biasanya, mengawalinya dengan 

mengucapkan salam, berdoa dilanjutkan mengecek kehadiran siswa (absensi). 

Kemudian guru menjelaskan kelanjutan materi dari Asmaul Husna. Pembahasan 

materi dilakukan seperti sebelumnya yakni berceramah. 

Aktivitas siswapun masih sama yakni mendengarkan penjelasan dari guru. 

Belum terlihat antusiasme peserta didik dimana siswa lebih banyak diam dan 

menjadi pendengar. Hal ini menyebabkan peran serta siswa kurang dalam aktivitas 

pembelajaran di dalam kelas. Setelah selesai dalam menjelaskan materi, peneliti 

sudah menyiapkan lembar soal yang harus dikerjakan siswa. Hal ini bertujuan 

untuk mengetahui perbedaan hasil pencapaian siswa sebelum dan sesudah 

penerapan strategi mind map dan crossword puzzle. 
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Terlihat bahwa siswa bingung dalam mengerjakan soal evaluasi yang 

diberikan guru. Baru sekitar 15 menit soal dibagikan, suasana menjadi gaduh 

karena banyak dari mereka yang bertanya kepada teman lain dan saling tukar 

jawaban. 30 menit kemudian, lembar soal yang sudah dijawab oleh siswa 

dikumpulkan kemudian guru menutup pembelajaran. 

2. Refleksi 

Berdasarkan hasil pengamatan kedua pada pra siklus, proses pembelajaran 

yang dilakukan oleh guru masih tetap sama dengan sebelumnya. Sehingga peserta 

didikpun cenderung pasif dan kurang bersemangat dalam mengikuti pembelajaran 

di kelas. 

Guru kurang mampu dalam menghidupkan iklim belajar yang aktif dan 

menyenangkan. Hasil dari evaluasi pra-siklus menunjukkan masih banyak siswa 

yang memperoleh nilai di bawah KKM. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa 

pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh guru belum berjalan 

secara optimal. Dengan demikian, diperlukan tindakan yang bertujuan untuk 

meningkatkan antusiasme, keaktifan serta hasil belajar siswa melalui strategi mind 

map dan crossword puzzle 
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RIWAYAT HIDUP 
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Negeri Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo dengan mengambil jurusan 
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pengurus asrama Putri Panti Asuhan Miftahul Jannah yang beralamatkan di Jl. 
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